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ওাশ্মীয যণাঙ্গনন 
…………………………………………………………………………………… 

 

আমভ কওন, ওঔন, ওীবানফ বাযত ককরাভ। কঔানন আভায মভন 

ওী মির। ফাফযী ভমিনদ ওীবানফ উমিত রাভ। ওাশ্মীয ওী 

উনেনে ককরাভ। তদন্ত  মিজ্ঞাাফানদয স্তয ওীবানফ ায রাভ। 

প্রাথমভও মতনমি ির্চামযিং কন্টানয আভায উয ওী ওী মনমচাতন র। 

ওাযাকানযয মদনগুনরা ওীবানফ ওািনরা ইতোমদ ওর প্রনেয উত্তয 

মননে এই ফই। 

 

 

 

ভারানা ভাঊদ আমায 
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উৎকচ 

ফামতনরয আতিংও, ভুমরভ মফনেয অিংওায, 
এ মুনকয কেষ্ঠ দুই ভুরভান - 

আভীরুর ভুমভনীন কভাল্লা ভুাম্যাদ উভয  াইঔ উাভা মফন 
ভুাম্যাদ মফন রানদন (দাভাত ফাযাওাতুহুভ)-এয 

দন্ত ভুফাযনও। 
 

মানদয হুিংওানয কওেঁন উনেনি এ মুনকয নযাধভ  নফে 
কপযাউননদয ক্ষভতায ভনদ। 

মােঁনদয যানুভােীনত ভগ্র মফনেয ভুরভান ঔুেঁনি কনেনি ইরাভ 
যক্ষায এওভাত্র উাে—মিানদয ককৌযফভে থ। 

ক আল্লা! ভুমরভ মফনেয এ দুই মিংুরুলনও তুমভ াোত 
দাযাি ওয। ত্রুনদয ওর খৃণে লড়মন্ত্র কথনও এ দুই 
ভান কনতানও তুমভ কপািত ওয। দুমনোয 
ওর ভুরভাননও তমুভ এেঁনদয কনতৃনে 

ঐওেফদ্ধ  ওামভোফ ওয। 
আভীন ইো যাব্বার আরাভীন। 
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প্রওানওয ওথা 

আভীরুর ভ'ুমভনীন কভাল্লা ভুাম্যাদ উভয, াইঔ উাভা মফন ভুাম্যাদ মফন রানদন 

 িােন ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লাভ (নাভও ভিুামদ ফামনী)এয 

আভীয ভারানা ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায (দাভাত ফাযাওাতুহুভ) এভন ওনেওিন 

ফযওতভে ফেমিনেয নাভ, মা উচ্চাযণ ওযায ানথ ানথই মনষ্প্রাণ ভুমরভ মফনে 

প্রানণয স্পন্দন  িাকযনণয ধাযা শুরু নে মাে। 

ক্ষান্তনয েতাননয কদায ফু, িমন, োযণ, ফািনেী, ভুাযযপ  ওাযিােীযা 

এ মুনকয নফে কপযাউন কনি ন্ত্রা দভননয নানভ ভান্ত্রা ৃমিয প্রো 

র্ারানর উনযাি ভান ফুমুকচত্রনেয নাভ কানাভাত্রই তানদয অন্তযাত্মা কওেঁন 

উনে, উৎওণ্ঠা  আিংওাে তানদয করা শুমওনে মাে ফায ফায। পনর াকরা 

ওুওুনযয নোে তাযা অনতুওই আস্ফারন কদঔাে  মত্রতত্র আিভনণয িুনতা 

কঔােঁনি। 

প্রওৃতনক্ষ ভুরভান মঔনই আল্লা ানওয প্রমত অমফর্র আিা কযনঔ নফ 

কর্তনাে িাগ্রত নে মিানদয বুনর মাো ফওনও ইোদ ওনয ওানি ঝামনে 

নড় তঔনই ওানপয ম্প্রদাে  ভুরভান নাভধাযী তানদয া র্ািা দারানরযা 

প্রাণ বনে ইদুনযয কনতচ আেে ঔুেঁনি। মুনক মনুক উভয, উাভা  ভাঊদ নাভও 

কঔাদােী মিংকণ ভুরভাননদযনও এ ওথাই স্ভযণ ওমযনে মদনেনিন। 

আল্লায ঔরীপা মননফ মননোকপ্রাপ্ত ভুমরভ িামত মঔন মিানদয ভান ফও 

বুনর ওানপয ম্প্রদানেয দােনওই মননিয িনে ককৌযনফয ফোায ভনন ওযনি, 

তঔন ভগ্র ৃমথফীয ত্রুতায প্রমত কওান প্রওায আনক্ষ না ওনয মাযা মিানদয 

তাওানও ভুন্নত কযনঔনিন প্রওৃত অনথচ তােঁযাই আল্লায মিং। 

উনযাি ভান ফমুুকচত্রনেয ভনধে ফচওমনষ্ঠ ভারানা ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায। 

আল্লা াও তােঁনও করঔা  ফরায মি ভবানফ দান ওনযনিন। তােঁয উন্নত ফিফে 

মমদ ভুমরভ ভািনও কাপরতীয ভযণতুরে মনদ্রা কথনও িাগ্রত ওনয, তানর তায 

কু্ষযধায করঔমন তাা  মনযাাে আচ্ছন্ন ভুমরভ ম্প্রদােনও মিানদয ভেদানন 

ঝামনে নড় নতুন ইমতা যর্না ওযায িনে উৎামত ওনয। 
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আভানদয ফতচভান আনোিন ―ওাশ্মীয যণাঙ্গনন‖ ভারানা ভুাম্যাদ ভাঊদ 

আমায দাভাত ভাযাওাতুহুনভয অনেতভ যর্না  مخ 

 

رکسما ےت ز এয ফঙ্গানুফাদ। এ 

ফইনত মতমন ঐ ফ মফলনেয যে উনম্যার্ন ওনযনিন, মা িানায িনে মফনেয 

প্রমতমি নর্তন ভুরভান উদগ্রীফ। অথচাৎ মতমন ওঔন, মওবানফ এফিং কওন বাযত 

ককনরন। ীদ ফাফযী ভমিনদ মও ওনয উমিত নরন। ওাশ্মীয মও উনেনে 

ককনরন এফিং কঔানন মও ওনয কগ্রপতায নরন। তদন্ত  মিজ্ঞাাফানদয নানভ 

র্ারাননা অভানমফও মনমচাতন মওবানফ ে ওযনরন। অধচ মুনকয কফী ভনেয 

ফন্দী িীফন মওবানফ অমতফামত ওযনরন, ইতোমদ ওর মফলনেয মফস্তামযত 

আনরার্না ওনযনিন। 

এ ফইনেয ফনর্নে রক্ষেণীে বফমিে র, এমি মতমন ভুনযওনদয ওাযাকানয ফন্দী 

থাওা অফিাে মরনঔনিন এফিং অওল্পনীেবানফ তা ামওস্তান ামেনেনিন  

প্রওানয ফেফিা ওনযনিন। 

এ ফইনেয প্রমতমি াতাে িমড়নে আনি নতুন ৃমথফীয স্বপ্নদ্রিানদয িনে মচাপ্ত 

ানথে, উনত্তিনা, অমনশ্চেতা, কযাভাঞ্চ  িাকযনণয উাদান। পনর ফইমি 

ড়নত শুরু ওযনর কল না ওনয উেনত াযা মাে না। 

আভযা আভানদয নতুন প্রওানী ভুভতাম রাইনেযী কথনও এ ধযননয এওমি দ্বীনী 

িাকযণভরূও ফই প্রওা ওযনত কনয মননিনদযনও ধনে ভনন ওযমি। 

হৃদে ােও ভানিয মনওি অনুনযাধ, কওাথা কওান অঙ্গমত দমৃিনকার্য নর 

আভানদয িামননে ফামধত ওযনফন, মানত যফতচীনত িংনাধন ওযা মাে। 

আল্লা াও আভানদয ফাইনও ভনেয ফনর্নে ফড় প্রনোিন মিানদয ভান 

আভনর িান-ভার মননে ঝামনে ড়ায তাপীও দান ওরুন। আভীন। 

মফনোফনত , 

আফূ আফমদর ওাদীয  

ভুভতাম রাইনেযী, ঢাওা  

১৭ যিফ ১৪২৩ মিযী। 
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অনুফাদনওয আযি 

 

মফমভল্লাময যাভামনয যাীভ 

 

মিাদ ইরাভী মিনন্দকীয অনেতভ প্রধান ওতচফে। আল্লা তাআরা এযাদ 

ওনযনঃ “কতাভানদয উয মুদ্ধ পযম ওযা নেনি, মমদ তা কতাভানদয ওানি 

অিন্দনীে। কতাভানদয ওানি েনতা কওান এওমি মফলে িন্দনীে নে অথর্ তা 

কতাভানদয িনে ওরোণওয। আয েনতাফা কওান এওমি মফলে কতাভানদয ওানি 

িন্দনীে অথর্ তা কতাভানদয িনে অওরোণওয। ফস্তুতঃ আল্লা িাননন, কতাভযা 

িান না।”(ূযা ফাওাযা, আোত ২১৬) 

মিানদয িনে ামফচও প্রস্তুমত গ্রনণয ুস্পি মননদচ দান ওনয আল্লা তাআরা 
এযাদ ওনযন: “আয প্রস্তুত ওয তানদয ানথ মুনদ্ধয িনে মা মওিু িংগ্র ওযনত 
ায, মি াভনথচেয ভধে কথনও  ামরত কখাড়া কথনও। কমন প্রবাফ নড় 
আল্লায ত্রুনদয উয এফিং কতাভানদয ত্রুনদয উয, আয তানদযনও িাড়া 
অনোনেনদয উয, মানদযনও কতাভযা িান না; আল্লা তানদযনও িাননন। 
ফস্তুতঃ মা মওিু কতাভযা ফেে ওযনফ আল্লায যান তা কতাভযা মযূণচবানফ মপনয 
ানফ এফিং কতাভানদয কওান ও অূণচ থাওনফ না।”(ূযা আনপার, আোত ৬০) 
মিানদয ভেীভা ম্পনওচ আল্লা তাআরা এযাদ ওনযন: 
“আয তানদয ানথ মুদ্ধ ওযনত থাও, মতক্ষণ না মপতনা কল নে মাে এফিং 
আল্লায ভস্ত হুওুভ প্রমতমষ্ঠত নে মাে। তাযয মমদ তাযা মফযত নে মাে তনফ 
আল্লা তানদয ওামচওরা রক্ষে ওনযন।” (ূযা আনপার, আোত ৩১) 
আল্লা তাআরা কদঔনত র্ান ওাযা তােঁয যান মিাদ ওনয। মতমন এযাদ ওনযনঃ        
“কতাভযা মও ভনন ওয, কতাভযা িান্নানত প্রনফ ওযনফ, অথর্ আল্লা এঔননা 
কদনঔনমন কতাভানদয ভনধে ওাযা মিাদ ওনযনি এফিং ওাযা বধমচীর।”(ূযা আনর 
ইভযান, আোত ১৪২) 
মিানদয পমীরত এফিং ভুিামদনদয ভমচাদা ম্বনে আল্লা তাআরা এযাদ 

ওনযন: “কৃন উমফি ভুরভান—মানদয কওান িংকত িয কনই এফিং ঐ 

ভুরভান মাযা িান  ভার দ্বাযা আল্লায নথ মিাদ ওনয, ভান নে। মাযা িান 

 ভার দ্বাযা মিাদ ওনয, আল্লা তানদয দভমচাদা ফামড়নে মদনেনিন কৃন 

উমফিনদয তুরনাে এফিং প্রনতেনওয ানথই আল্লা ওরোনণয োদা ওনযনিন। 
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আল্লা ভুিামদনদযনও উমফিনদয উয ভান প্রমতদানন কেষ্ঠ ওনযনিন। এগুনরা 

তােঁয ক্ষ কথনও দভমচাদা, ক্ষভা  ওরুণা। আল্লা ক্ষভাীর  ওরুণাভে।”(ূযা 

মনা, আোত ৯৫-৯৬) 

মিাদ এমড়নে মাযা খনয ফন থানও এফিং রড়াইনেয ডাও শুনন তানত াড়া মদনত 

কমড়ভম ওনয তানদযনও ওনোয বালাে হুেঁমোয ওনয আল্লা তাআরা এযাদ 

ওনযনঃ “ক নফী, আমন নদয ফনর মদন কম, কতাভানদয মতা, ুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী 

 আত্মীে-স্বিন, কতাভানদয মঞ্চত ম্পদ  ফামণিে—মানত অর্র অফিা কদঔা 

কদোয আিংওা ওয এফিং কতাভানদয প্রাণমপ্রে খযফাড়ী—এইফ মমদ আল্লা, 

যাুর  তােঁয নথ মিাদ ওযায র্াইনত কতাভানদয মনওি অমধও মপ্রে নে থানও 

তানর অনক্ষা ওয, আল্লা স্বীে ওামচ ভাধা ওযনফন। কিনন কযঔ, আল্লা 

অফাধে করাওনদযনও ুনথ র্ামরত ওনযন না।” (ুযা তফা, আোত ২৪)। 

মিানদ মফিনেয মনশ্চেতা দান ওনয আল্লা তাআরা এযাদ ওনযনঃ “আয 

কতাভযা ীনফর নো না এফিং দুঃঔ ওনযা না। মমদ কতাভযা ভুমভন  তনফ 

কতাভযাই মফিেী নফ।” (ূযা আনর ইভযান, আোত ১৩৯) 

ফরা ফাহুরে কম, ইরাভ ভানুনলয প্রানণয ভমচাদা দান ওনয তায মনযাত্তা াধন 

ওযায িনেই অমধও গুরুেওানয মিাদনও পযম ওনযনি। ওাযণ, কম ভাি 

ফেফিাে ভানুনলয প্রানণয ম্যান  ভূরে কনই, মনযাত্তায ফেফিা কনই কই ভাি 

ফেফিাে ভানুনলয িনে এওনত্র ফা ওযা এফিং ফেফা-ফামণিে, ওাে-ওাযফায, 

ওৃমলওাি ইতোমদ ম্পাদন ওযা ফই অম্ভফ নে নড়। কমঔানন অনোনেয 

প্রমতওায  দুনীমতয প্রমতনযাধ ফেফিা না থানও, কঔানন নানাযওভ েতানী মি 

কিািফদ্ধ নে ািায যওনভয দাঙ্গা-াঙ্গাভা  বনযািে ৃমি ওনয থানও। মনষু্ঠয 

কালণ, রুণ্ঠন  দুেফৃমত্ত র্ামরনে থানও। ুমফর্ায  নোেনীমতয ভূনরাৎািন ওনয 

িুরুভ  অতোর্ানযয স্টীভ কযারায র্ামরনে থানও। ৎ  নোেযােণ করাওনদয 

দামফনে যানঔ এফিং অৎ  নীর্ুভনা করাওনদয প্রমতারন ওনয থানও। 

মফোখাতওতা, য ম্পদ অযণ, ফেমবর্ায, মনরচজ্জতা, অশ্লীরতা, নৃিংতা, 

কফ-ইনাপী  মাফতীে বনমতওতা মফনযাধী ওামচওরা প্রফর আওায ধাযণ ওনয 

থানও। এভনমও দুফচর  অাে িামতয স্বাধীনতা যণ ওযা, মনযী  মনযযাধ 

ভানুলনও তো ওযা এফিং মননিনদয ক্ষভতা  প্রতা প্রমতষ্ঠা ওযায িনে স্বাধীন 
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ভানুনলয করাে ককারাভীয মিমিয মযনে থানও। উযন্তু আল্লায ফান্দানদযনও 

ধভচীে স্বাধীনতা কথনও ফমঞ্চত ওযা ে। করাওনদযনও স্বধভচ তোক ওনয ানাদায 

ককাষ্ঠীয ধভচ গ্রণ ওযায িনে মফবীমলওাভে মনীড়ন র্ারাননা ে। তঔন াঙ্গাভা  

অযািওতা ৃমিওাযী ানাদায ককাষ্ঠীয অনার্ায কথনও ভিরুভ  অাে ভানুলনও 

ভুমি কদোয রনক্ষে তানদযনও ভুমর্ত ামস্ত কদো, ফযিং িামরভনদয যনি 

ৃমথফীনও রার ওযাই ে ভানফতায অনেতভ প্রধান ওতচফে। 

ফস্তুতঃ ইরাভ এওমি ূণচাঙ্গ িীফন মফধান এফিং মপতযানতয ধভচ মানফ মিাদনও 

মথামথ গুরুে দান ওনযনি। মতমদন ভুমরভ উম্যা তানদয এই ঈভানী দামেেনও 

মথামথবানফ ারন ওনযনি ততমদন ভানুনলয প্রানণয ভূরে  ভমচাদা এফিং মনযাত্তা 

 ঙৃ্খরা মথাথচই ফার মির। মওন্তু দুবচাকেিনভ ভুরভানযা এও মচানে দুমনোয 

রারাে ভত্ত নে কাপরনতয মনদ্রা মাোে ইরানভয তযফাযীনত ভমযর্া ধনয মাে। 

পনর ৃমথফীভে অযািওতা  উচৃ্ছিংঔরতা কদঔা কদে, এভনমও মিংস্ম, নযঔাদও  

আগ্রানফানদয ৃি মফমচে, রারা, প্রমতমিংা  ককাড়াভীয ওাযনণ ভমিদভূ 

মচন্ত ধ্বিং নত থানও। পনর আল্লা তাআরায মনননাি কখালণা প্রওি নে কদঔা 

কদে: “আল্লা তাআরা মমদ ভানলুনও ভানলু মদনে প্রমতত না ওযনতন তানর 

কীিচা, ভমন্দয, ভমিদ  মাফতীে উানারে ধ্বিং ওনয কপরা ত।”... (ূযা 

জ্জ, আোত ৪০)  

“আল্লা মমদ ভানুলনও ভানুল মদনে ানেস্তা না ওযনতন তানর দুমনো অযািওতাে 

বনয কমত। তনফ মফেফাীয উয আল্লা ঔুফই অনুওম্পাীর (নম, মতমন 

অযািওতা মনভূচর ওযায এই ফেফিা ওনয কযনঔনিন)। (ূযা ফাওাযা, আোত 

২৫১) 

তঔন আল্লায এই কখালণা ঈভানদাযনদযনও নাড়া মদনত থানও। 

“তাযা মঔনই মুনদ্ধয আগুন জ্বারাে আল্লা ক আগুন মনমবনে কদন। তাযা 

ৃমথফীনত মফমচে  বনযািে ৃমিয কর্িা ওনয। মওন্তু আল্লা বনযািেফাদীনদয 

িন্দ ওনযন না।” (ূযা ভানেদা, আোত ৬৪)।  

মফনল ওনয মফকত ওনেও দও ধনয ইহুদী, ঔৃিান  োহ্মণেফাদীনদয র্যভ 

অযািওতায পনর মনযী ভুরভাননদয যনি ৃমথফী যমিত নত থানও। তাযা 

ামফও রুণ্ঠন, দুেফৃমত্ত এফিং যাষ্ট্রীে ন্ত্রানয ভাধেনভ ৃমথফীয ফহু কদনয 
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ভুরভাননদযনও আল্লানও এওভাত্র প্রবু কভনন কনোয অযানধ করাভলচওবানফ 

মনধন, মফতাড়ন  উনচ্ছনদয তাণ্ডফরীরা র্ামরনে ামফও উল্লা ওনয মানচ্ছ। 

পনর মফেফাীয ভনন তানদয মফরুনদ্ধ কমই কক্ষাব  আনিা ুমিবূত ে, তায 

কমত ইরানভয মদনও মপমযনে কদোয উনেনে ইরাভনও যিমাু, মিংস্ম এফিং 

ভুরভাননদযনও ন্ত্রাী  মফমচে ৃমিওাযী ফনর ফোও অপ্রর্ায র্ারাননা 

নচ্ছ। উযন্তু তানদয ফাননাোি কপ্রাাকাণ্ডায ভথচন আদানেয রনক্ষে ভুমরভ 

কদগুনরায উয র্া ৃমি ওযা নচ্ছ। 

এনন দুনমচাকভে মযমিমতনত আল্লায মনননাি ফজ্রফাণী ঈভানদাযনদয হৃদেদ্বানয 

ওযাখাত ওযনত থানও, “আয কতাভানদয মও র কম, কতাভযা আল্লায যান রড়াই 

ওযি না, দুফচর কই ুরুল, নাযী  মশুনদয নক্ষ, মাযা ফনর, ক আভানদয 

ারনওতচা! আভামদকনও, এই িনদ কথনও মনস্কৃমত দান ওয। এঔানওায 

অমধফাীযা কম অতোর্াযী। আয কতাভায ক্ষ কথনও আভানদয ক্ষাফরম্বনওাযী 

মনধচাযণ ওনয দা এফিং কতাভায ক্ষ কথনও আভানদয িনে াামেওাযী মনধচাযণ 

ওনয দা।” (ুযা মনা, আোত ৭৫) 

এই ডানও াড়া মদনে প্রওৃত ঈভানদাযযা মফমবন্ন কদন মিানদয ঝাণ্ডা ফুরন্দ 

ওনযন। মফনলতঃ আপকামনস্তান, মপমরমস্তন, ওাশ্মীয, ফমনো, কর্র্মনো, 

মভন্দানা, আযাওান প্রবৃমত কদন তা উনল্লঔনমাকে অফিান গ্রণ ওনয। 

―ওাশ্মীয যণাঙ্গনন‖ মিানদয উনযাি স্বণচমওনরয গুরুেূণচ িংনমািন, প্রফর 

প্রতাারী ভনদচ ভুমভন, মিানদয অগ্রনােও, িাইন ভুাম্যানদয প্রমতষ্ঠাতা আভীয 

মযত ভারানা ভাঊদ আমায ানফ,(দাঃ ফাঃ)এয ওাশ্মীয মিানদয দাস্তান। 

মিানদয নথ তােঁয দর্াযণায ূর্না, অগ্রকমত, উগ্রফাদী মত্রূরধাযী 

কৌত্তমরওনদয মিখািংা  ামফও মিংস্মতায পরস্বরূ ভুরভাননদয হৃদনেয ধন 

ফাফযী ভমিদ ীদ োয য তােঁয িাকযণভূরও অমিঝযা ফিৃতা, অফননল 

যাূনরয যমা ান এয প্রমতওানয মিানদয ঝাণ্ডা উনত্তারননয অঙ্গীওানযয 

ভাধেনভ মিাদী তৎযতাে নতুন আমঙ্গনও অগ্রয ো এফিং মিানদ 

অিংগ্রনণয উনেনে ওাশ্মীয যণাঙ্গনন কভন, কঔান কথনও বাযতীে 

কনাফামনীয ানত ফন্দী ো তাযয ফন্দী িীফনন অওথে মনমচাতন ে ওযা 

এফিং কঔানওায মফমবন্ন অমবজ্ঞতায দাস্তান তােঁয স্বযমর্ত এই ফই ওাশ্মীয যণাঙ্গনন। 
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এই ফই ানে আভযা মিানদয প্রনোিনীেতা, এয ফতচভান অফিা, এয মফরুনদ্ধ 

নানাপ্রওায ীন র্িানন্তয রূনযঔা এফিং মফমবন্ন িংে-নন্দনয অননাদন 

ম্পনওচ ভেও ধাযণা রাব ওযনত াযফ। উযন্তু, আভানদয হৃদনে মিানদয 

মথাথচ গুরুে  মতেওানযয িিফা িাকরুও নফ, এই মফো মননে আভানদয 

অনুফানদয ওানি াত কদো। ফািংরাবালী ভুরভাননদয হৃদনে এয প্রমতপরন 

খিনরই আভানদয েভ স্বাথচও ভনন ওযনফা। অনুফানদয ওানি মাযা আভানও 

নানাবানফ নমামকতা ওনযনিন তানদয শুওমযো আদাে ওযমি। আল্লা াও 

দুমনো  আনঔযানত তানদযনও উত্তভ প্রমতদানন বূমলত ওরুন। অনফুানদয কক্ষনত্র 

মফমবন্ন ত্রুমিয ওথা স্পি বালাে স্বীওায ওনয ুহৃদ ােনওয মনওি ক্ষভা র্ামচ্ছ। 

মযননল যভ ওরুণাভে আল্লা তাআরায অায অনুগ্রন এই ফই প্রওা 

াোে মিদাফনত ভস্তনও তােঁয কাওযগুমাযী ওযমি। আল্লা াও আভানদয 

দ্বীননয ওর কঔদভত ওফরু ওরুন। আভীন। 

মননফদও 

আফূ উাভা  

২২ যিফ, ১৪২৩ মিযী 
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পবূবকথা 
―ওাশ্মীয যণাঙ্গনন‖ আনানদয ানত। মওতাফমি ―ামক্ষও িােন ভুাম্যাদ‖ 

মত্রওাে প্রওামত ধাযাফামও যর্না -  اچک سفق ےس (ঔােঁর্ায পােঁও কমরনে)এয 

প্রাথমভও ৩২মি ফচ  এওমি মফস্তামযত াক্ষাৎওায ভন্বনে যমর্ত। 

আমভ বাযনত ওঔন, মওবানফ  কওন ককরাভ? কঔানন ওী ওানি ফেস্ত মিরাভ, 

ফাফযী ভমিনদ মওবানফ ামিয রাভ? ওাশ্মীয ওী মভন মননে মকনেমিরাভ? 

মওবানফ কগ্রপতায রাভ? মিজ্ঞাাফাদ ফচ মওবানফ অমতফামত র? প্রাথমভও 

মতনমি মনমচাতন কওনেয (ির্চামযিং কন্টায) মনমচাতন মওবানফ ে ওযরাভ? এ 

ওর প্রনেয উত্তয এ মওতানফ কদো নেনি। মত্রওাে প্রওামত এ ওর করঔানও 

ুস্তওাওানয ািানত মকনে কওান কওান িােকাে িংনাধন, িংনমািন  মফনোিন 

ওযনত নেনি। 

আমভ শুরু কথনওই এই স্বযমর্ত ওামনী ম্পনওচ কর্িা ওনযমি মানত এিা 

আত্মওামনীয রূ রাব না ওনয। এিনেই এ ফইনত আভায মননিয ফেমিকত 

খিনা ঔুফই ওভ মওন্তু অনোনে ভুিামদ  াধাযণ ভানুনলয ওথা অমধও মযভানণ 

আনরার্না ওনযমি। 

আনন্দারননয ফেস্ততভ মদনভূন  ঝমিওা পয র্রাওানর, 

ওাযাকানযয ওমেন মদননয দুঃ অফিাভূ মরমফদ্ধ ওযা আভায িনে মওিুিা 

ওিওয অফেই মিনরা, মায দরুন মওিু খিনা মথামথবানফ মরঔনত ামযমন। 

মওন্তু আল্লা ানওয অনুগ্রন মওিু মওিু অনকািানরা ওথা প্রমত ননয মদন য 

মনেমভতবানফ ােওনদয কঔদভনত ক ওযা নেনি। অুিতায ভনে -    اچک

 এয ওনেও ফচ এওনত্র করঔায ুনমাক ে এফিং এ(ঔােঁর্ায পােঁও কমরনে) سفق ےس

ভেই এ করঔাগুনরা ুস্তওাওানয প্রওানয আগ্র ৃমি ে। এ করঔা  

প্রওানায ওাি ামক্ষও িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ) 

মত্রওাে এঔননা অফোত যনেনি। যফতচী ওনেওমি মনমচাতন কওে, ওাযাকায 

এফিং ওাযাকায কথনও ভুমিয আাে ফন্দী ভিুামদনদয ঔননওৃত ুড়ঙ্গ নথয 

আনরার্না  কফ মওিু গুরুেূণচ খিনায ওথা এঔননা করঔা েমন। 
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আনাযা এ অিং াে ওনয যফতচী মওতাফ কল োয িনে দুআ ওরুন। এই 

মওতাফ ানে মমদ আনানদয কওান উওায ে, তানর অনগু্রূফচও আভায িনে 

দআু ওযনফন কম, দুমনোয ওাযাকায  তানত ফমন্দনেয িে ফৎয অমতফামত নে 

এঔন তা অতীত ওামনীয রূ রাব ওনযনি। মওন্তু এঔননা িীফন নাভও 

ওাযাকানযয র্াওা র্র যনেনি। আল্লা াও কমন ভৃতুেয নযয ওাযাকায কথনও 

ভুমি দান ওনযন এফিং ভৃতুে কমন আমাদীয েকাভ নে আন। ঐ ভামরও কমন 

আভায প্রমত ন্তুি ন, মমমন িীফন  ভৃতুেনও েদা ওনযনিন। এিাই আভায 

আত হৃদনেয আা-আওািংঔা! এিাই আযিু  আগ্র! ক আল্লা! এই 

মওতাফনও ওফুর ওরুন এফিং এনও আওািংঔা ূণচ োয ভাধেভ ফানান। 

আভীন। ক দুফচর  ভিুামদনদয প্রবু! 

মফনীত  

ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায  

২০ক িুভাদার উরা, ১৪২১ মিযী 

১১ আকি ২০০১ ঈােী  

িানভোতুর পুযওান, ওযার্ী 
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কাশ্মীর রণাঙ্গনে 

িে ফৎয র্মব্ব মদননয ফন্দী িীফন মওবানফ অমতফামত র? এই দীখচ ভনে মও 

মও উত্থান-তন মচনফক্ষণ ওযরাভ? ওাযাকানযয িংওীণচ  অেওায প্রনওানষ্ঠয 

অবেন্তযীণ িকনত মও ে? মিজ্ঞাাফাদ  ির্চামযিং কন্টানযয ওিদােও দুঃ 

অফিা মওবানফ অমতফামত ে? এতদনত্ত্ব কই মাতনায িকনত ঈভানদানযয 

ভুর্মও াম এফিং কওান কওান ভে অট্টাম মওবানফ ফুরন্দ ে? কিরঔানাে 

আমান, নাভাম, মক্ষা-দীক্ষা, মমমওনযয ভিমর, মভমির, বা, প্রমতফাদ- 

প্রমতনযাধ, াাযা, ভুমিয আাে ফন্দী ভুিামদনদয ঔননওৃত ডু়ঙ্গ, ঔাো-

দাো ইতোমদ মওবানফ ে এফিং কওভন ে? ভুমিয উাে কঔােঁিায িনে ককান 

বফেও, মফস্ভেওয প্রনর্িা, অতঃয তা পর ো ফা ফেথচতাে মচফমত ো। 

এ ওর মফলে অফেই গুরুেূণচ এফিং এ মফলনে মফস্তামযত আনরার্না ো 

দযওায। আভায কগ্রপতায োয ওাযণ মও মির এফিং মও অফিাে কগ্রপতায 

রাভ? এিা এ ফইনেয গুরুেূণচ অিং। ওাযাকানয ফন্দী থাওা অফিাে করঔা 

ােঁর্নতয অমধও মর্মে এ মফলনেয ানথ ম্পৃি। আভানদযনও ভিু ওযায িনে 

কনো ওনেওমি ফড় উনদোক মও মির, কগুনরা ফামেওবানফ কওন ফেথচ র এফিং 

তায ওাযণই ফা মও মির, এ মফলনে করঔায, আনরার্না ওযায  মর্ন্তা-বাফনা 

ওযায প্রনোিন যনেনি। তািাড়া ফচনল কই পর অমবমান, মায ভাধেনভ 

আল্লা াও আভানদয ভিু ওযনরন, তায অনুদ্ঘামিত অধোেভূই এ ফইনেয 

ফনর্নে আওলচণীে মদও। আমভ অফে মতায কিনর ফন্দী থাওাওানর ওাযাকায  

ফন্দী িীফননয ঞ্চানাধচ হৃদে মফদাযও  আওলচণীে খিনা মরমফদ্ধ ওনযমি। মায 

মওিু মওিু অিং ―াপ্তামও মযনফ ভুমভন‖ মত্রওাে ভুপতী ঔুফানেফ িদ্মনানভ িাা 

নেনি। আভায মপ্রে কদাস্ত-আফাফকণ আভায িনে এই িদ্মনাভ মনফচার্ন ওনয 

আভায মওতাফ ا د  اجمدہ 
 

 এফিং ওাযাকায িংিান্ত আভায (ভুিামনদয ানথে)  ز

করঔাভূ প্রওা ওনযনিন। আভায এ ওর করঔা এওনত্র ওাশ্মীয যণাঙ্গনন নানভ 

প্রওামত নচ্ছ। ভূর উদুচ  মওতানফয নাভ مخ 
 

 (মাতনায ভুর্মও াম) رکسما ےت ز

কিরঔানা কথনও আমভই মনফচার্ন ওনযমিরাভ এফিং তায প্রচ্ছনদ এ ওমফতা করঔায 

অনুনযাধ ওনযমিরাভ- 

 مخ ریمے رکسما 

 

  ےس ۓز

 

ںیہ ھچک ا س ا دنا ز  
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 د ونمشں ےک د ل ےلج ا و ز  د و وتسں یک یلکن ا  ہ

(অথচঃ আভায কফদনায াম এভন অূফচ আমঙ্গনও মফওমত র, মা কদনঔ ত্রুয 

হৃদে দন নত থানও। আয ফেুনদয হৃদে নত কফয নে আন আতচনাদ!) 

তািা ক্ষনতয ভুর্মও াময ওথা মযত ঔািা আমীমরু াান ভািমূফ (যঃ) 

মনননাি ওমফতাে এবানফ ফেি ওনযনিন- 

ی رپ د ےنھکی و ا ےل  
لب

 ہن اجںیئ ریمی ا س دنخہ 

 مخ ےک یھب وت یسنہ ولعمم وہیت ےہ

 

ب  رپ ز
ل
 ہک 

(কতাভযা আভায অধনয াম কদনঔ বুর ফুঝ না, কওননা, আভায অধনয আভায 

আত হৃদনেয কফদনা াম নে ঝযনি।) 

মওতাফ মঔন ূণচতায এনওফানয কল মচানে তঔন আমভ মফমবন্ন ভো  ফেস্ততাে 

এভনবানফ আফদ্ধ কম, াণ্ডুমরম মদ্বতীেফায কদঔায আয ভে কফয ওযনত ামযমন। 

এ ফোানয আমভ েনদ্ধে ােও ভানিয দুআপ্রাথচী। প্রথনভ আভায ইচ্ছা মির, এয 

শুরু এফিং কনল ওনেওমি নতুন মফলে  অফিায ওথা আনরার্না ওনয এই 

ধাযাফামও করঔামিয ইমত িাননফা, মওন্তু মঔন ামক্ষও ―িােন ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু 

আরাইম োাল্লাভ‖ নাভও মত্রওা কফয ওযায দনক্ষ কনো র, তঔন 

আভায ওভচীকণ যাভচ মদনরন কম, আনায ফন্দী িীফন, ভুমি অমবমান  

আমাদী রানবয খিনাভূ ধাযাফামওবানফ এই মত্রওাে প্রওামত নর বার 

নফ। ফেুনদয যাভচ মিারী এফিং তানদয দরীর মমুিঙ্গত োে আল্লা 

ানওয উয বযা ওনয তানদয প্রস্তানফ ম্যত রাভ। দুআ ওরুন, আল্লা াও 

কমন এ মফলনেয ও আদাে ওযায তাপীও দান ওনযন এফিং এই যর্নানও মিাদ 

 উম্যনত ভুমরভায িনে উওাযী ফানান। ইনাআল্লা আকাভী িংঔো কথনও 

ধাযাফামওবানফ এ করঔা ক ওযায কর্িা ওযনফা। 

ূনযবর ানে  

ফাফযী ভমিনদয াাদাত ফযণ এওমি বেিংওয দুখচিনা মির। এই দুখচিনা মফযাি 

িংঔেও ভুরভাননয িাগ্রত োয এফিং ভুমিয উাে কঔািায উওযণ নেনি। 

ওাযণ, ফাফযী ভমিদনও ীদ (ধ্বিং) ওনয ইরাভ মফনযাধী েতানী মি 

ভুরভাননদয উেীনা, ঐওামন্তওতা  িমফায যীক্ষা মননত কর্নেমির, মওন্তু এই 
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যীক্ষা ওানপযনদয িনে উনটা পর ফনে আনর। এই দুখচিনায পনর অননও 

নানভয ভুরভান, ওানভয (মতেওায) ভুরভান নে মাে। ানথ ানথ বাযনতয 

ভুরভাননদয াভনন কােীফাদ, অমিংনীমত, যভত মষ্ণুতা  ধভচমনযনক্ষতায 

ভুনঔা উনম্যামর্ত ে। এ ওর ুন্দয নেয আড়ানর রুওামেত মন্দুেফাদ এফিং 

তায প্রওৃত ওুৎমত কর্াযা দৃমিনকার্য ে। এমি ঐমতামও তে কম, আি কথনও 

ননয/মফ ফৎয ূনফচ ভগ্র ভুরভান িামত মিাদ কথনও কানপর নে স্বীে 

কদচানন দানেয কফমড় যনত মামচ্ছর। তািাড়া ভুরভাননদয াত কথনও কঔরাপত 

মিমননে কনোয য কথনও এও কওনেয অধীন ো, স্বাধীনতা রানবয স্পৃা 

এভনমও ইরাভী ুনিচাকযনণয গুরুে মচন্ত তানদয অন্তয কথনও কল নে 

মামচ্ছর। পনর ওনেওমি ওুপযী মি ুনযা দমুনোিা মননিনদয ভনধে ফন্টন ওনয 

কনে এফিং ভুরভাননদযনও বাকাবাকী ওনয মননিনদয প্রিা ফামননে কনে। 

ভুরভানকণ অােবানফ এ ফমওিু ে ওযনত থানও এফিং ভনন ওযনত থানও 

কম, এঔন ককারাভী কভনন কনো িাড়া আয কওান উাে কনই। অফিা এভন 

কার্নীে মচানে কৌনি কম, ভুরভাননদয স্বতন্ত্র ইরাভী বফমিেভূনয উয 

িানামা নড় তানও দাপন ওনয কদোয প্রস্তুমত ম্পন্ন নেমির, মওন্তু এ অফিাে 

োৎ এভন মওি ু খিনা খনি, মা ভুরভাননদযনও কাপরত  অরতায মনদ্রা 

কথনও িাগ্রত ওনয এফিং তানদয ওােঁধ কথনও ককারাভীয কিাোর এফিং াত কথনও 

ওানস্ত কওনড় মননে ইজ্জত  আমাদীয প্রতীও ামতোয ধমযনে কদে। ভানফী 

াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয উম্যনতয ভনধে ূনযাে এভন ফাাদুয িানফাি 

িন্মগ্রণ ওযনত থানও, মানদয নাভ শুননই ওানপয ম্প্রদাে থয থয ওনয ওােঁনত 

থানও এফিং মানদয ভাথায ভূরে কখালণা ওযা ে। ভানেনদয কওার মঔন ফাাদুয 

ন্তান দ্বাযা ূণচ নত রাকর, তঔন স্বেিং যাব্বুর আরাভীন তানদয কিতা নরন। 

আতফািীয আোিনও মাযা বে ওযনতা, কফাভা মফনস্ফাযনণয আোি শুননত 

তাযা অবেস্ত নে ককর। কদঔনত কদঔনত ইরাভ তায মি  ভুরভান তানদয 

কৌমচ- ফীনমচয স্বীওানযামি আদাে ওনয মনর। কম ওর খিনা ফোওবানফ 

ভুরভাননদয িাকযনণয উীরা নেনি মমদ তা অননও, তনফ কভৌমরওবানফ 

মতনমি খিনা ভুরভাননদযনও নতুনবানফ উজ্জীমফত ওনযনি এফিং তানদয ভনধে 

নফিাকযনণয ঞ্চায ওনযনি। কগুনরা নরা- 

     ১, আপকামনস্তানন যামোয রার ফামনীয অনুপ্রনফ।  
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     ২, ফমনোয অাে ভুরভাননদয উয মিংস্ম াফচনদয আিভণ। 

    ৩. ফাফযী ভমিনদয াাদাত। 

এই মতনমি খিনা ভুরভাননদয ফতচভান অফিানও তানদয ককৌযনফাজ্জ্বর অতীনতয 

ানথ এভনবানফ িুনড় মদনেনি কম, ভুরভাননদয ভনধে ূনযাে এভন ওর ফীয  

ফেমিে িন্মগ্রণ ওযনত আযম্ভ ওযর, মানদয নাভ শুনন ওানপয ম্প্রদাে থয থয 

ওনয ওােঁনত থানও। ঐ মতনমি খিনাই ওাশ্মীনযয মিানদ প্রাণঞ্চায ওনয এফিং 

ৃমথফীয িান্নাত ফনর ঔোত ওাশ্মীয বূমভ িান্নাতী ফেমিনদয দর্াযণাে ভুঔমযত 

নত থানও। ঐ মতনমি খিনায ফনদৌরনতই ভধেপ্রানর্ে ইরাভনও দাপন ওযায এফিং 

ভমিনদ আওানও মফমি ওযায ীন লড়মন্ত্র ফেথচ ে। আযফ, অনাযফ, ইউনযা 

 আনভমযওা  ভগ্র দমুনোে দঃুাী িানফাি ভুিামদ এফিং ইমতানয কমত 

মযফতচনওাযী ীদী ওানপরা বতযী ওযায কক্ষনত্র এই মতনমি খিনায মফযাি 

অফদান যনেনি। ওানপযনদয এই মতনমি বুর দনক্ষ ভুরভাননদয িনে 

াভমগ্রওবানফ উওাযী প্রভামণত ে এফিং ওানপয ভুনযওনদয ক্ষ কথনও 

ভুরভাননদয ফনক্ষ আপকামনস্তান, মন্দুস্তান, ফমনো  মফমবন্ন িােকাে কম 

আখাত ওযা নেমির তায মফলমিো দ্রুত ওানপয ম্প্রদানেয প্রমত প্রতোখাতরূন 

প্রতোফতচন ওনয। তাযা এঔননা এয প্রতোখানতয মাতনাে ককাঙ্গানচ্ছ, ামনত্ত 

ওযনি। আভানও কগ্রপতায ওযায মিনন এই মতনমি খিনা মযূণচবানফ ওামচওয 

মির। 

আপকান মিাদ আভায ভত মনঃষ্কভচানও মিানদয ভেদানন কিনন আনন। ফাফযী 

ভমিনদয াাদাত আভানও অমিয ওনয কতানর এফিং আভায ক্ষীণ আোি 

দুমনোয অিংঔে ভুরভান মচন্ত কৌনি কদে। ফমনোয ভুরভাননদয প্রমত 

মনমতত মনভচভ অতোর্ায আভায ওমরিা  অন্তযনও আত ওনয। ুতযািং আমভ 

আপকান মিাদ কথনও আত্মি ওযা মিানদয মর্যওরোণওয আগুন ফাফযী ভমিদ 

ধ্বিংওাযী নাাও ভুমযওনদয মফরুনদ্ধ মন্দুস্তানন কৌেঁনি মদনে ফমনো পনযয 

ইচ্ছাে যোনা নে ওাশ্মীনযয মফত্র মিানদ অল্প ভনেয িনে অিংগ্রনণয 

প্রাক্কানর কগ্রপতায ই। 

আমভ ফন্দী থাওা অফিাে আপকান মিাদ তায উজ্জ্বরতভ অধোনে কৌেঁনি এফিং 

আল্লা ানওয অনল যভনত আপকামনস্তানন ইরাভী হুওুভত প্রমতমষ্ঠত ে। 
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ভাতৃাযা ভুযকীয ফাচ্চায নোে অাে কনযান ভুরভানকণ ূনযাে স্বমস্তয 

মনঃো কপনর। আরাভদুমরল্লা! এনত ওনয ইরাভ  ভুরভাননদয িনে এওমি 

ভিফুত আেেির রাব ে। আমভ এ ওর ভননাযভ দৃে অননও দূনয ফন 

মচনফক্ষণ ওময। আমভ ফন্দী থাওা অফিাে মমদ ফমনোে অতোর্ানযয আগুন 

মওিুিা োণ্ডা ে মওন্তু এই ফচগ্রাী ধ্বিংাত্মও অমি ওনানবানত িানান্তয ওনয 

আভানদয ফনক্ষ িুময র্ারাননা ে। আমভ কিরঔানায মনওয মবতয কথনও এই 

আখানতয ফেথা অনুবফ ওময। ফাফযী ভমিদ ীদ ওযায য মন্দুস্তাননয এ 

মুনকয মপযআউন আদবানীয আনযা মতন ািায ভমিদ ধ্বিং ওযায িান মির 

এফিং তায নাাও াত ―ওাী‖  ―ভথুযা‖য ভমিদ মচন্ত কৌেঁনি মকনেমির। 

ইতেফনয োহ্মণেফাদী াম্রানিেয া িমভনন ধ্বনত শুরু ওনয এফিং মত্রূরধাযী 

ভুমযও ম্প্রদাে খাফনড় মাে। আমভ ইরানভয মফিে  ভুমযওনদয যািনেয 

আওলচণীে দৃে কিরঔানায অেওায প্রনওানষ্ঠ ফন কদঔমিরাভ। ইযানওয উয 

আনভমযওা  তায মভত্রফামনীয মদ্বতীে দপা আিভণ, কর্র্মনোয উয রু 

ফামনীয ভভচামন্তও অতোর্ানযয দাস্তান আভায কিরঔানায ওিনও আনযা ফামড়নে 

কতানর। ওাশ্মীনযয মিানদয উত্থান- তন এফিং মন্দুস্তানন র্রভান অনোনে 

আনন্দারননও আমভ িে ফৎনযয ফন্দী িীফনন অননও মনওি কথনও কদনঔমি। 

ভধেপ্রানর্ে আনভমযওায দঔরদামযে অতঃয কঔান কথনও িুি মভাইর মদনে 

আপকামনস্তানন আিভণ মফে ভুমরনভয অফিানও মবন্ন ঔানত এভন ভে প্রফামত 

ওযনরা, মঔন আমভ মননিই মফড়ম্বনায মওায। 

যিাি মফিং তােী তায তােীফোী ওামচওরা  যনিয ভুদ্র প্রফামত ওনয 

মফদাে মনমচ্ছর। কযানভয কা কখালণা মদমচ্ছর কম, এওমফিং তােীনত ঔৃিফাদ 

ুনযা এমোনও গ্রা ওনয কপরনফ। ক্ষান্তনয মন্দুস্তাননয কণও  কিোমতল 

ম্প্রদাে কখালণা মদমচ্ছর কম, এওমফিং তােীনত মন্দুস্তান ুনযা এমোয উয 

প্রবাফ মফস্তায ওযনফ। দুমনোয ফড় ফড় যাষ্ট্র  মি মম্যমরতবানফ কখালণা মদমচ্ছর 

কম, এওমফিং তােীনত ইরাভী কভৌরফাদ  ন্ত্রাফাদনও (অথচাৎ, ইরাভী 

স্বাতন্ত্রে বফমিে, ইরাভী মি  ইরাভী মিাদ) মযূণচরূন ধ্বিং ওনয 

কদো নফ। এ ওর অমিয ফড় ফড় দাফী  দুমনো ওােঁাননা র্োনরনিয ানথ 

মফিং তােীয কল মদননয ূমচ উদে ে। এই ূনমচয অনুোনী দৃমি ফেমতিভ মওি ু
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োন ওনয মপযমির, এই ূমচ এওমফিং তােী ম্পনওচ স্পি কওান েকাভ 

কৌেঁনি কদোয িনে ফোওুর মির। 

খিনািনভ মফিং তােীয কল মদননয ূমচ ইহুদীনদয আওািংঔা অনুমােী মনফানয 

নে এফিং ঔৃিান  ভুমযওনদয আা অনুমােী যমফফানয নে ফযিং ূমচ 

ভুরভাননদয াপ্তামও ঈনদয ফযওতভে মদন শুিফানয উমদত ে। এ মদননয ূমচ 

তায অনধচও যাস্তা অমতিভ ওযনত ওযনতই এ ওর ওুপযী অমিয র্োনরি 

ভামিনত মভন মাে এফিং তানদয মনরচজ্জ নাও কওনি ঔমণ্ডত ে। ূমচ মঔন 

মশ্চভাওান পয ওযমির, তঔন মিানদয মফত্র বূমভ আপকামনস্তাননয 

ওান্দাায এোযনানিচ এওমি মফভান অফতযণ ওযমির। ূনমচয রার িওিনও 

অমির্কু্ষ ওানপযনদযনও এওথা ফরমির কম, কতাভযা কনয ককি এফিং যািে 

কতাভানদয বাকেমরমনত মযণত নেনি। ইরাভ মফিেী নেনি। মিাদ তায 

ককৌযনফয স্বীওানযামি আদাে ওনযনি। ইরাভী ভ্রাতৃনেয ককৌযফিনও ওার 

আত্মপ্রওা ওনযনি। ইতেফনয আিয নাভানময ভে নে মাে। মূচ ডুফনত ডুফনত 

রক্ষে ওযর কম, ফাইতুল্লা  ভমিনদ নফফী নত আযম্ভ ওনয ইউনযা  

আনভমযওায ভমিদভূন মচন্ত আনন্দ- উৎফ ারন ওযা মচ্ছর, শুওমযোয 

নপর নাভাম ড়া মচ্ছর এফিং মভমি ফন্টন ওযা মচ্ছর। 

ক্ষান্তনয ওর ওুপযী অমিয ভনধে ভাতভ শুরু নে মাে। প্রর্ণ্ড বনে 

ভুনামপওনদয কর্াঔ মেওনয কফমযনে আনত থানও। কম কিমরমবন  কযমড তাযা 

মননিযাই আমফষ্কায ওনযমির, কগুনরাই তানদয যািনেয িংফাদ ফায ফায 

কানামচ্ছর। আয এবানফই মফিং তােীয কল মদন ইরানভয মফিে  কেষ্ঠনেয 

অির মদ্ধান্ত কখালণায ভাধেনভ এওমফিং তােীয িানকচি মনমদচি ওযমির। াে! 

মমদ ভুরভানকণ এওথা অনধুাফন ওযনতা, তানর িানফাি ভিুামদনদয 

আত্মতোক, ীদনদয মফত্র ঔুন এফিং ইরানভয মফিনেয স্বনণচাজ্জ্বর ধাযা 

অফোত থাওত। াে! ওানপয ম্প্রদাে মমদ এমি অনুবফ ওযত এফিং ইরানভয 

ুীতর িাোতনর আেে মননে বমফলেত অভান কথনও কযাই কত। 
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বাবরী মজজদ লীদ কনর জন্দনুদর চরম মূয জদনে নে 

১৯৯৯ ননয ৩১ক মডনম্বনযয ঈভানদীপ্ত মফিনেয ানথ ১৯৯২ ননয ৬ই 

মডনম্বনযয বেিংওয মদননয এওমি ূক্ষ্ম ম্পওচ যনেনি। মমদ আমভ ১৯৯৪ ননয 

১১ই কপব্রুোযী কগ্রপতায নেমি মওন্তু আভায ফন্দীনেয ূণচ খিনা ১৯৯২ ানরয 

৬ই মডনম্বয কথনও মননে। ানরয ৩১ক মডনম্বয মচন্ত মফস্তৃত। র্রুন ১৯৯২ 

ানরয ৬ই মডনম্বনযয মদনও কর্াঔ মপযাই। কমদন মঔন মন্দুস্তাননয উত্তয 

প্রনদনয (ইউ.ময) পনেমাফাদ কিরায এওমি কিাি য অনমাধোে কত্নীয 

অট্টাময ভানঝ আভানদয ইজ্জত-আব্রু  ভান-ম্যাননয উয াতুড়ী, কওাদার 

 ান্টায র্ারাননা মচ্ছর। অথচাৎ, ভুরভাননদয কাপরতীয মওায এফিং 

যফতচীনত ভুরভাননদয িাকযনণয উীরা— ফাফযী ভমিদ ীদ ওযা মচ্ছর। 

এওমদনও মদল্লীনত নযীভা যানেয ওিংনগ্র যওায কােীফানদয ভনুামপওী র্াদয 

মযধান ওনয মননিনদয ভাথা ােঁিুয ভনধে রুমওনে কযনঔমির। এই খিনা কদনঔ না 

কদঔায বান ওযমির। অযমদনও ইউ,ময প্রানদমও যওায ওামরো মিং নাভও 

ভুমযও ভুঔেভন্ত্রীয কনতৃনে ভমিদ ধ্বিংনয ওাি মনি ানত ম্পন্ন ওযমির। কই 

বেিংওয মদনন কদফন্দ, াাযানুনযয ভমিদভূন নাভামী ভুল্লী কথনও আযম্ভ 

ওনয নার্-কানন ভত্ত কফাম্বাইনেয মর্ত্রতাযওা মচন্ত ওর ভুরভানই তমফহ্বর 

মির। দীখচমদন মাফত মাযা ওট্টযন্থী াম্প্রদামেও মন্দুনদয ভাযাত্মও লড়মন্ত্র ম্পনওচ 

অফকত মির তাযা কমভন কমদন িন্দন ওযমির, কতভমন ঐ ওর করাও 

মর্ৎওায ওনয ওােঁদমির, মানদয আি মচন্ত মন্দুস্তাননয তথাওমথত 

ধভচমনযনক্ষতায উয মযূণচ আিা মির। আয ঐ ওর করাও মওিংওতচফেমফভূঢ় 

মির, মাযা এতমদন মচন্ত মন্দুস্তাননও ভুরভাননদয িনে ামওস্তাননয কর্নে কফী 

মনযাদ ভনন ওযনতা। ঐমদন বাযনতয ওর ভুরভান অনধুাফন ওযনরা কম, 

মন্দুস্তানন তাযা মনতান্তই এওা, তানদয ুেঁমি ভুমযও মন্দু ম্প্রদাে রুণ্ঠন ওনয 

মননেনি এফিং তানদয যফতচী প্রিনন্ময বমফলেত আিংওামুি। ঐ ওর ভুরভান 

মানদযনও আরীকড় ইউমনবামচমি এফিং স্বাথচাে করাবী ভুরভান কনতৃফৃন্দ কাপরত 

 বর্তনেীনতায ইননিওন মদনে খভুামড়নে কযনঔমির,তানদয ঈভান এফিং 

কােযত ােচ মযফতচন ওনয কিনক উেনত আযম্ভ ওযর এফিং এবানফই ধভচ 

মনযনক্ষতায খুভ াড়ামন ভন্ত্র এফিং কিফনরি তায প্রমতমিো ামযনে কপরনরা 
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ধূতচ মন্দু ম্প্রদাে তানদয ওািনও ত্তয ফৎয মচন্ত দু' বানক মফবি ওনয 

কযনঔমির। তানদয এও অিং আয,এ,এ (যাষ্ট্রীে স্বেিং কফও িংখ) এফিং 

মব.এইর্.ম (মফে মন্দু মযলদ)এয কনতৃনে কবতনয কবতনয িংকমেত মচ্ছর এফিং 

মন্দুস্তাননয াভমযও  কফাভমযও প্রমতষ্ঠানভূ ধীনয ধীনয মননিনদয মনেন্ত্রনণ 

মনমচ্ছর। ানথ ানথ মুফওনদযনও াভমযও কেমনিং মদমচ্ছর। ভগ্র দমক্ষণ 

এমোনও অঔণ্ড বাযত ফানাননায স্বনপ্ন তাযা ককানন আনন্দারন র্ারামচ্ছর। 

ক্ষান্তনয তানদয অনে গ্রু ভাথাে কামে িুম নয ভুরভাননদযনও কধােঁওা মদনে 

কাপরতী  অরতায স্বনপ্ন মফনবায ওনয ধভচ মনযনক্ষতায মনদ্রাতযু ফমড় কফন 

ওমযনে তানদয ঈভান  কােযতনও খুভ াড়াননায ওানি ফেস্ত মির। এই উবে 

গ্রুই ভুরভাননদয িনে মির ভাযাত্মও মফজ্জনও। এনদয এও গ্রুনয ানত মির 

মন্দুনদয ধভচীে প্রতীও মত্রূর, মায মতনমি পরওই ভুরভাননদয যনি ককার 

ওযায িনে াকরাযা। অয গ্রুনয ানত মির মভমিমফনলয কোরা। কম কোরা 

কথনও দু'ানত ভুরভাননদয ক মফল এিনে ান ওযাননা মচ্ছর, কমন তাযা 

ভুরভান না থানও এফিং ফচদা মননিনদয ভনধে রড়াই ওযনত থানও। উবে গ্রু 

উভানদনয মফবমিয য ঔুফ দ্রুত তানদয ওাি ওনয মামচ্ছর। 

অযমদনও ভুরভানকণ তানদয কওে  কনতৃে াযাননায পনর উনযাি উবে 

গ্রুনযই লড়মনন্ত্রয মওানয মযণত ে। তদ্রুবানফ কম ওর কপওচা  উদর, 

ভাযাত্মও ধযননয ইরাভ মফনযাধী  ঈভান মফধ্বিংী ওভচওানণ্ড মরপ্ত থাওা নত্ত্ব 

মননিনদযনও ভুরভান দাফী ওনয তাযা মন্দুনদয এ ওর ীন লড়মনন্ত্র 

মন্দুনদযনও মযূণচরূন নমামকতা ওযনত থানও। এনক্ষনত্র ওামদোনী ম্প্রদাে 

 াদী অস্বীওাযওাযী ম্প্রদাে  অনোনে কপওচায করানওযা গুরুেূণচ বূমভওা 

ারন ওনয। 

এ ওর অফিায মযনপ্রমক্ষনত এওমদনও কমভন মন্দুস্তাননয ভুরভাননদয মফমবন্ন 

প্রওায ভো  মফদ-আনদয ম্যুঔীন নত ে, অযমদনও ভগ্র দমুনোয 

ভুরভান মন্দুস্তাননয ভুরভাননদযনও বুনর মকনে তানদযনও মননিনদয কথনও 

মফমচ্ছন্ন ভনন ওযনত থানও। পনর মন্দুস্তাননয ভুরভাননদয অফিা এ মচানে এন 

কৌেঁনি কম, 

 زنمل ہن ز یہ سا لح ہن ز اہ سا لح یک انمت یھب ہن ز یہ
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 ر  ےہ ا اجنم 
ہ
ا 

 

امہز ا  ایک وہاگا ے وپےنھچ و ا ےل ظ  

অথচাৎ, (এভন অাে) মায কওান ভমির কনই, (ভুনদ্র াফু ডুফু ঔানচ্ছ) তফু 

ভুদ্র তীয কদঔায (এফিং) ভুদ্র তীনয (নৌিায) আগ্র কনই। ক মিজ্ঞাাওাযী! 

(তুমভ কতা বারবানফই িান) আভানদয মযণমত মও নফ? 

ককারাভী এভন এও ভাযাত্মও ফোমধ, মা এওমি িামতনও মফমবন্ন ধ্বিংাত্মও কযানক 

আিান্ত ওনয কদে। ককারাভীয মিমিনয আফদ্ধ িামত, বাযাভে ামযনে কপনর। 

তানদয িীমফত থাওায িনে প্রমতমি ো-প্রোনই ভুনানপওীয আেে মননত ে। এ 

ওাযনণই মভথো ফরা  ুনমাক োনী োিা তানদয অবোন মযণত নে মাে। 

ককারাভী ভানুনলয মফাননও তীক্ষ্ণ এফিং মম্যতনও দুফচর ওনয কদে এফিং ভানুনলয 

ভনধে ওাি ওযায মযফনতচ শুধু ফড় ফড় ওথা ফরায  র্াাফামি ওযায প্রফণতা 

কদঔা কদে। ককারাভী ভানুনলয ভনধে ীনভনেতায ভত ভাযাত্মও কযাক ৃমি ওনয, মায 

দরুন করৌমওওতা, ফাানা এফিং অিংওানযয ভত ভাযাত্মও কযাক ৃমি ে। পনর 

ভানুল আত্মনওমেও নে নড় এফিং অননেয াভনন মননিনও ফড় ওনয কদঔাননায  

ফড় ফড় ফুমর আড়াননায ভত অনতুও ওানি মরপ্ত নে নড়। কম ওর িামত 

ককারাভীয মিমিয করাে মননে প্রমতামরত ে, তাযা আত্মায উন্নমতয ওথা বুনর 

মকনে উদযূমতচয মর্ন্তাে মরপ্ত নে নড়। আয ীভামতমযি কি ারায মর্ন্তা 

ভানুলনও ফচপ্রওায অনোে ওানি মরপ্ত ওনয কদে। ককারাভী ভানুলনও মফমবন্ন 

প্রওানযয কনা, অনতুও কঔরাধরুা  িীড়া-কওৌতুনও মরপ্ত ওনয কদে। আয এ 

মচানে ককারাভ িামত মননিয ফেথানও বুনর থাওায িনে আত্মমফস্ভৃমতয ভত 

ভাযাত্মও কতা আিান্ত নে মাে। ককারাভীয মিমিনয আফদ্ধ িামত অমধওািং ভে 

আত্মতোক, ওুযফানী  মফেস্ততা কথনও ফমঞ্চত নে মাে এফিং মফমবন্ন প্রওায ভো 

 মফদ-আদ তানও স্বাথচয ফামননে কদে। ক শুধ ু মননিয স্বাথচ মর্ন্তােই ভি 

থানও, অননেয িনে কওান মওিু মর্ন্তা ওযায ভেই ক াে না। পনর তানদয 

মর্ন্তামি করা াে এফিং তানদয ওভচমি িংওুমর্ত নে মাে। ানথ ানথ তাযা 

এভন নীর্  াধাযণ ওানিয প্রমত গুরুোনযা ওযনত শুরু ওনয, মায প্রমত অমত 

গুরুোনযা ভানুল  ভানফতায িনে অভান বফ নে। 

ককারাভীয ভনধে আফদ্ধ কথনও ককারাভীয ক্ষমতওয প্রবাফ নত কফেঁনর্ থাওা অম্ভফ 

না নর ওিওয অফেই। তািাড়া ভানুনলয স্ববাফ এভন কম, ক নি মননিয 

বুর এফিং যািে স্বীওায ওনয না। ককারাভীয মিমিনয আফদ্ধ িামত, কওান কওান 
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ভে ককারাভীনও যািে ভনন ওনয তা কথনও ফােঁর্ায মযফনতচ তানও কনফচয ফোায 

ভনন ওযনত আযম্ভ ওনয এফিং এনক্ষনত্র তানদযনও ফাস্তফ অফিা অস্বীওায ওযনত 

ে এফিং ানথ ানথ স্বাধীন িামতয কদাল আমফষ্কায ওযনত ে। ককারাভীয এই 

স্তযমি অতেন্ত মফদিনও। ওাযণ, এ স্তনয কৌিনর স্বাধীনতায আা কল নে 

মাে, ভানলু মননিনও মযমিমতয ানত েঁন মদনে ধ্বিং  অভাননও মননিয 

বাকেমরম বাফনত থানও। 

মন্দুস্তাননয ভুরভান করঔওনদয ভনধে কথনও োমদুেীন ঔাননয যর্নাফরী াে 

ওযনর আমন ফুঝনত াযনফন কম, ক ককারাভীয এই মফদিনও স্তনযই কৌেঁনি 

ককনি। এ ওাযনণই ক মিাদ  স্বাধীনতায ভত ফাস্তফতানও অস্বীওায ওনয এফিং 

এই ভাযাত্মও কতা আিান্ত োয ওাযনণ ক আমাদী াকর ভিুামদনদযনও 

ে ওযনত ানয না। ফাস্তফতা এই কম, উভানদনয অনোে মফবািন 

মন্দুস্তাননয ভুরভাননদযনও ককারাভীয অতর কফনয মননক্ষ ওনযনি। এিা 

অফে আল্লা ানওয মফনল অনুগ্র এফিং আওামফযনদয কভননতয পর কম, 

মন্দুস্তাননয ভুরভাননদয এওমি মফযাি অিং ককারাভীয এই ভাযাত্মও ক্ষমতওয 

প্রবাফ কথনও কফেঁনর্ আনিন। অফে এিা এওমি মতি তে কম, ভুরভাননদয 

এওমি মফযাি অিং ককারাভীয মফমবন্ন প্রবানফ প্রবামফত নেনিন। পনর তানদয 

ভনধে ঐ ওর ভাযাত্মও কযাক স্পিরূন দৃমিনকার্য ে, মায আনরার্না আমভ 

াভানে ূনফচ ওনযমি। আপনানয ফোায র, ককারাভী কমনত ু ভানুনলয ভনধে 

স্বাথচােতা  অিংওানযয ৃমি ওনয, এিনে আভায এ আনরার্না মন্দুস্তাননয মওিু 

মওি ুভুরভাননয ঔাযা রাকনত ানয। মওন্তু আভায ফাস্তফ অফিা ঐ ফেমিয নোে, 

কম মননিয ভনধে অথফা মননিয মযফানযয ভনধে কযাক এিনে ঔুেঁনি কম, তায 

মথামথ মর্মওৎা ওমযনে ুি ওনয তুরনফ। তদ্রু আভযা আভানদয মন্দুস্তাননয 

ভুরভান বাইনদয িনে মর্মন্তত থামও। 

আরাভদমুরল্লা! মন্দুস্তাননয অমধওািং ভুরভান আভানদয মনেত  ইচ্ছানও 

বারবানফ িাননন এফিং ফুনঝন। এবানফ ককারাভীয ওুপ্রবাফ মননে আনরার্নায অথচ 

এ নে কম, আমাদ ভুরভানকণ এনওফানয দুনধ কধাো  ত্রুমিভিু। ফযিং ফাস্তফ 

অফিা এই কম, ভগ্র দুমনোয ভুরভাননদযনও আি ককারাভীয মিমিয র্াযমদও 

কথনও মখনয ধনযনি এফিং কওউই আি ূণচ স্বাধীন নে। মিাদ তোক ওযায 

অমবা আভানদযনও অভান  অদিতায অতর কফনয মননক্ষ ওনযনি। 
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এিাড়া ইোহুদীনদয অননও ফদঅবোনয অনুযণ  অনুওযণ ওযায পনর আভযা 

নদ নদ রামিত মচ্ছ। 

ভুরভান িামত মননফ আভযা ঐওেফদ্ধ িািপভচ কথনও ফমঞ্চত এফিং কওে 

কথনও মফর্ুেত নেমি। মমদ কওউ এ ওথাে মদ্বভত কালণ ওনয, তানর ক ফনর 

মদও ভুরভাননদয কওে কওানমি? কওে কতা আভযা তানওই ফরনফা, মা আভানদয 

ফায িনে ভান নফ, আভানদয ওনরয ফেথাে ফেমথত নফ। এভন কওে, মানও 

আভযা মযূণচরূন মননিনদয কওে মানফ মযর্ে মদনত াময এফিং কমঔানন 

ভুরভাননদযনও অভুরভাননদয উয প্রাধানে কদো ে। এভন বওে, কমঔানন 

কৌনি আভযা মননিনদযনও মনযাদ ভনন ওযনত াময। এভন কওে, কমঔানন 

আভানদয ানথ ফিং, ফণচ  এরাওায মবমত্তনত াথচওে ওযা ে না। 

অফে এ ফোানয নন্দনয কওান অফওা কনই কম, ফতচভানন ওনেও ফৎয নত 

আরাভদমুরল্লা! ইরাভ  ভুরভাননদয িনে এওমি কওে কনড় উেনত শুরু 

ওনযনি। মওন্তু আভানদয কাপরত, অরতা  স্বাথচযতায ওাযনণ ঐ কওে 

মযূণচরূন িংকমেত  িংযমক্ষত নত ানযমন। মযিতায এ দন  ফঞ্চনায এ 

দাস্তান অনে ভে আনরার্না ওযা মানফ। আমভ মন্দুস্তাননয ভুরভাননদয অফিা 

মননে আনরার্না ওযমিরাভ। মন্দুস্তাননয ভুরভানকণ মঔন ককারাভীয িুমযয মননর্ 

প্রাণ মফিচন মদমচ্ছর, মেও তঔন াম্প্রদামেও ওনট্টাযন্থী মফলাি মন্দু অিকয 

দীখচ মদননয ককারাভী ভিু নে ধীনয ধীনয মননিয পনা মফস্তায ওযমির। 

আয,এ,এ (যাষ্ট্রীে স্বেিং কফও িংখ) দীখচ ত্তয ফৎনযয ককান ওামচিভ 

র্ারাননায য এঔন র্ূড়ান্ত আিভণ ওনয মন্দুস্তাননও ভুরভাননদয িনে মদ্বতীে 

কস্পনন মযণত ওযায মচানে কৌেঁনি ককনি। আয,এ,এ-এয ৃষ্ঠনালও িংকেন 

―মফে মন্দু মযলদ‖ তায ওাি  ওভচূর্ীয ফোওবানফ মফস্তায খমিনেনি। 

আয,এ,এ-এয স্ত্র িংকেন ―ফিযিংদর‖  ―মফননা ইতোমদ নানভ মি 

ঞ্চে ওযমির। তানদয কর্িায পনর াধাযণ কফাভমযও প্রমতষ্ঠান কথনও মননে 

গুরুেূণচ াভমযও প্রমতষ্ঠান  িংিাে মিমওধাযী মন্দু দমৃিনকার্য নত থানও। ধূতচ 

মন্দু ম্প্রদাে ভুরভাননদযনও মযূণচরূন মনভূচর ওযায িনে মঔ ম্প্রদােনও 

ানত কনোয প্রনোিনীেতা অনুবফ ওনয, এ মচানে তাযা মঔ ম্প্রদানেয 

িংকেন আওারী দনরয ফনর্নে গুরুেূণচ অিংনও ানত মননে মন্দুস্তাননও 
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কস্পনন মযণত ওযায মযওল্পনা  প্রস্তুমত ম্পন্ন ওনয। মওন্তু এ ওাি কওাথা 

কথনও শুরু ওযা নফ, এনক্ষনত্র এমিই মির মন্দুনদয াভনন ফনর্নে গুরুেূণচ 

প্রে। 

অননও মর্ন্তা-বাফনায য ভুরভাননদয মযূণচ ধ্বিং ওযায িনে ফাফযী 

ভমিদনও মনফচার্ন ওযা ে। এই মনফচার্ননয কক্ষনত্র ম্ভফত মনননাি মফলোফরীয 

প্রমত রক্ষে যাঔা নেনি- 

      ১, ফাফযী ভমিদ কমঔানন মনভচাণ ওযা নেনি, কঔানন ূনফচ যাভ ভমন্দয মির 

এ ওথা কখালণা ওযনর ওর মন্দু এওমি িািপনভচ এওমত্রত নফ। ওাযণ, কওান 

মন্দুই যানভয নানভ মনমভচত ভমন্দনযয মফরুদ্ধার্াযণ ওযনফ না। 

       ২, দীখচমদন মাফত ফাফযী ভমিদ মফযান নড়মির। ওানিই এ ভমিদ ধ্বিং 

ওযায য মফনলবানফ মন্দুস্তাননয এফিং াভমগ্রওবানফ ভগ্র দুমনোয ভুরভাননদয 

প্রমতমিোয অফিা কদনঔ যফতচী দনক্ষ মনধচাযণ ওযা নফ। 

      ৩, উত্তয প্রনদন (ইউম) ভুরভাননয িংঔো ােঁর্ কওামিয ঊনধ্বচ এফিং 

াধাযণত ভুরভান কনতৃফৃন্দ ইউমনত িন্ম মননে থানও। ওানিই তানদয 

এরাওাে িংখমিত ধ্বিংরীরা তানদয অফিাননও মযূণচরূন পুমিনে তুরনফ। 

     ৪. ক ভে ইউ.মনত যািে যওায মির মফনিময, মফধাে এত ফড় িখনে 

ধ্বিংরীরা তানদয িনে ি মির এফিং যাভ ভমন্দয মনভচানণয কদাাই মফনিমনও 

প্রানদমও ক্ষভতা কথনও যাষ্ট্রীে ক্ষভতা মচন্ত কৌনি কদোয ম্ভাফনা মির। 

ম্ভফত উনযাি ওাযণভূনয মবমত্তনতই এই িখনে ধ্বিংরীরা িংখমিত ওযায 

িনে ফাফযী ভমিদনও মনফচার্ন ওযা ে। ফামেওবানফ কতা ভনন ে কম, মন্দু 

ম্প্রদাে অননও মর্ন্তা-বাফনা ওনযই ১৯৯২ইিং এয ৬ই মডনম্বযনও এ ওানিয 

িনে মনমদচি ওনয। মওন্তু ফাস্তনফ মননফচাধ ভুমযও ম্প্রদাে তামযঔ মনফচার্ননয 

কক্ষনত্র ভাযাত্মও বুর ওনযনি এফিং যফতচী অফিা এ মফলেমিনও স্পি ওনয 

মদনেনি কম, ফাফযী ভমিনদয মনফচার্ননয কক্ষনত্র মন্দুনদয র্যভ ভূরে মদনত 

নেনি। ৬ই মডনম্বনযয (১৯৯২) ঐ দুঃঔিনও খিনায ানথ আভায কগ্রপতায 

োয খিনায কবীয ম্পওচ যনেনি। 



 

[29] 

 

দটুি ভারাক্রান্ত হৃদয় 

ক ভেমিনত আমভ আপকামনস্তাননয মিানদ ফেস্ত মিরাভ। ওাশ্মীনযয মিাদী 

আনন্দারনন আভায াভানে অিং মির। মিানদয দাোনতয উনেনে মফমবন্ন 

কদ  নয পয  ফিৃতা র্ারু মির। মিানদয মনযানানভ অল্পমফস্তয 

করঔানরমঔ র্রমির। িংকেননয ―দাোত  ইযাদ‖ তথা প্রর্ায মফবাক এফিং 

ভামও ―দানে ভুিামদ‖ এয ম্পাদনা আভায দামেনে মির। ানথ ানথ আভায 

আল্লাভা মফন্নুযী িাউনন ―িামভোতরু উরুমভর ইরামভোে‖ ােদাননয কৌবাকে 

নেমির। এভন ভে ফাফযী ভমিনদয াাদানতয খিনা খনি। ফস্তুত এনত আমভ 

ীভাীন ফেমথত ই। কফদনাূণচ এই দুখচিনায ওনেও ভা ূনফচ আমভ আভায 

ম্পামদত মত্রওাে ―আ! ফাফযী ভমিদ‖ মনযানানভ এ মফলনে এওমি প্রফে 

মরনঔমিরাভ। কফদনাূণচ এই প্রফে দ্বাযা আমভ ফাফযী ভমিনদয র্তুচানে প্রজ্জ্বমরত 

করমরান অমিমঔা মনফচামত ওযায এও কু্ষদ্র প্রনর্িা র্ামরনেমিরাভ। আমভ িামন 

প্রফেমি াে ওনয অননও ভুরভানই আনফকামতনমে অশ্রু মফিচন ওনয। 

অনননওয হৃদনে মওিু এওিা ওযায কপ্রযণা ৃমি ে। মওন্তু কওে, উওযণ এফিং 

মিানদয ফোানয ফোও ভথচননয অবানফ মওিুই নত ানযমন। পনর কাো ‖ 

কওামি ভুরভাননয ম্যুনঔ ফাফযী ভমিদনও ধ্বিং ওযা ে। কমদন কথনও আমভ 

ফাফযী ভমিনদয কফদনায অিংীদায ই এফিং ফাফযী ভমিনদয িনে অশ্রু মফিচন 

ওযনত থামও। ফাফযী ভমিনদয মফলনে যয মতনমি ফিৃতা দান ওময। আল্লা 

তা‖আরা কই ওর ফিৃতা কদঔনত রক্ষ রক্ষ ভানুনলয ওণচওুনয  হৃদনেয 

ভভচভনূর কৌেঁনি কদন। মনঃষ্পা মশুযা কই ফিৃতা ভুঔস্ত ওনয। আয ফড়যা তায 

ওোনি মফতযণ ওনয। িামননা কওান ফাতানয ওােঁনধ বয ওনয এফ ফিৃতা াযা 

মফে ভ্রভণ ওনয। ম্ভফত ফাফযী ভমিনদয মনমচামতত োয তীেতাযই পনর এয 

আনরার্না ফচত্র িমড়নে নড়। অনেথাে আমভ অমিঝযা কওান বালণদাতা মওিংফা 

কওামওরওণ্ঠী কওান ফিা নই। এফ ওোনি মফতযনণয মিনন আভায কওান 

প্রনর্িা মির না। শুধুভাত্র আল্লা ানওয অনুগ্রন এফিং মিানদয ফযওনত 

ওোনি ফচত্র িমড়নে নড় এফিং নানািননয অন্তনয নানাযওভ প্রবাফ ৃমি ওনয। 

বাযনতয ভুরভাননদয মনওি ইউনযা, আনভমযওা  ওতও আযফ কদনয 

ভধেিতাে ওোনি কৌেঁিনর কঔানন অবূতূফচ াড়া িানক। তরুনণযা 

আনফকামতানমে আত্মাযা নে মাে, ফড়যা মনি ানত ওোনাি মফমর ওযনত 
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থানও। ভূরতঃ ফাফযী ভমিনদয াাদানতয ক্ষত বাযনতয ভুরভাননদযই ক্ষত 

মির এফিং ফাফযী ভমিনদয াাদাত তানদযনওই মযূণচরূন মফরুপ্ত ওযায ূর্না 

মির। পনর ফিৃতায ফচামধও প্রমতমিো বাযনতয ভুরভানকণ গ্রণ ওনযন। তায 

এ ওথাে ান্ত্বনা রাব ওনযন কম, তানদয কদনয ীভানন্তয ানয তানদয ফেথাে 

ফেমথত ভানুল যনেনি। তাযা আয ান্ত্বনা রাব ওনয কম, তাযা মনঃঙ্গ নে, মওন্তু 

ওনরযই প্রে নর – ―ওায এ ফিৃতা‖ । কওান কওান ওোননিয ওবানয ফিায 

নাভ করঔা মির। মওন্তু অমধওািং করানওযই ক নাভ অনর্না মির। দমযদ্র 

ভুরভাননযা ফিৃতা শুনন, ফিায নাভ াে ওনয আয দীখচো কপনর নীযফ নে 

কফন নড়। তনফ মওিু মওিু প্রবাফারী ভুরভান এই ফিানও ঔুেঁনি কফয ওযায 

িংওল্প ওনযন। তানদয ভনধে কওউ কওউ মিনরন আনরভ আয কওউ কওউ মিনরন 

যািনীমতমফদ। তাযা মর্ন্তা ওনযন কম, মমমন ফাফযী ভমিনদয কফদনানও 

ভুরভাননদয ম্যুনঔ তুনর ধনযনিন, তােঁনও ঔুেঁনি কফয ওনয তােঁয নঙ্গ এ ফোানয 

যাভচ ওযফ, েত তােঁয মনওি মন্দুিাননয ভুরভাননদয ভোফরীয কওান 

ভাধান াো মানফ। 

এওমদনও মওিু ভুরভান এই ফিায োনন ফেস্ত মিনরন আয অযমদনও আমভ 

আভায ফেুনদয নঙ্গ এ মফলনে যাভনচ মরপ্ত মিরাভ কম, বাযনতয অনোনে 

ভমিদনও মওবানফ িংযক্ষণ ওযা মাে, ফাফযী ভমিদ ুনঃমনভচানণয িনে কওান্ 

থ অফরম্বন ওযা মাে এফিং ওট্টযন্থী মন্দুনদয বেিংওয লড়মন্ত্র কথনও 

ভুরভাননদযনও মওবানফ ফােঁর্াননা মাে। আভানদয মনওি আল্লায উয বযা  

দৃঢ় িংওল্প িাড়া আয মওিুই মির না। আভযা বাযনতয মফরুনদ্ধ রড়াই ওযায কক্ষনত্র 

ম্পূণচ মনঃম্বর মিরাভ। ক্ষান্তনয আভানদয ম্যুনঔ মির মিারী, ককাোয  

দামম্ভও এও দুভন। আয আভযা মিরাভ দুফচর  অক্ষভ। মওন্তু মিাদ  তায 

পরাপর ম্পনওচ অফতীণচ আোতভূ আভানদযনও আায ফাণী শুনামচ্ছর। 

ুতযািং আভযা দৃঢ় িংওল্প গ্রণ ওময কম, ফাফযী ভমিদনও মফধ্বস্ত ওনয রার ওৃষ্ণ 

আদবানী  ফার কথওানয ভুরভাননদযনও কম র্োনরি মদনেনি, মনঃম্বর ো 

নত্ত্ব আভযা কই র্োনরি গ্রণ ওযফ। 

মওবানফ এফিং কওানথনও ওাি শুরু ওযা নফ এ মননে মর্ন্তা বাফনা র্রমির। এভন 

ভে ফমনদচনয এও পযওানর পিয নাভানময িাভাআনত আভায ফাভমদনও 

িননও ফেমি এন দােঁড়াে। ইওাভত ফরা মচ্ছর মফধাে আরা  মযর্ে নত 
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ানযমন। নাভামানন্ত উবনে মনি মনি অমীপা ানে মরপ্ত ই। আমভ খুনাক্ষনয 

ধাযণা ওমযমন কম, আভায প্রতীক্ষাে মতমন আভায নঙ্গ ফন আনিন এফিং ািায 

ািায ভাইর থ অমতিভ ওনয আভায নঙ্গ াক্ষাৎ ওযায উনেনে তাযীপ 

এনননিন। আমভ মনেভভামপও অমীপা কল ওনয দােঁমড়নে ককনর ক দােঁমড়নে মাে 

এফিং র্যভ উষ্ণতাে আভায নঙ্গ আমরঙ্গনাফদ্ধ ে। আভায মযমর্ত এওিন করাও 

তায মযর্ে মদনে ফনর কম, ইমন অভুও কদ কথনও এননিন। আনায নঙ্গ 

মনিচনন মওিু ওথা ফরনত র্ান। াক্ষানতয ভে মনধচামযত নরা। 

ক্ষতমফক্ষত হৃদে মননে আভযা উবনে ভুনঔাভুঔী উনফন ওময। ওনথাওথননয 

ূর্নানতই মফনদী কই করাওমিয র্কু্ষদ্বে কথনও অশ্রু উিনর নড়। মতমন ফাফযী 

ভমিদ িংিান্ত ফিৃতায ওথা উনল্লঔ ওনয ফনরন, মুফনওযা অমিয, ফড়যা কওেঁনদ 

ভযনি। ওর ভুরভাননয উয এও মফস্ভেওয অফিা  অমিযতা মফযাি ওযনি। 

আল্লায োনস্ত আমন মওিু এওিা ওরুন। আমন থ ফনর মদন, মথও অননও 

যনেনি। মতমন আনফক  আত্মাযাফিাে তওচতায ওর ধা মডমঙ্গনে অননও 

মওিুই ফনর কপরনরন। ওথায ভানঝ তায ভভনা ওনেও ফেমিয মযর্ে তুনর 

ধযনরন। আয আশ্চনমচয ফোায কম, এভন স্পচওাতয  মফদিংওুর মফলে মননে 

প্রথভ আরাওানরই উবনে উবনেয উয ূণচ আিা িান  মনবচয ওযনত শুরু 

ওময। অথর্ এ ধযননয ওানি পুেঁ মদনে মদনে া কপরনত ে। ভানয য ভা মার্াই 

ফািাই ওনয আিা কালণ ওযা ে। মওন্তু মওিু অফিা  মওিু মওিু ফেমি থানও 

াধাযণ মনেনভয উনধ্বচ। এ াক্ষানত এভনই র। কফদনা বাযািান্ত দুই হৃদে 

যস্পয মভমরত র এফিং মদ্ধান্ত কনো র কম, মযমিমত কমভনই কাও না কওন 

ওাি শুরু ওযনত নফ এফিং মফত্র যভমান ভান ভমিনদ নফফী (াল্লাল্লাহু 

আরাইম ো াল্লাভ)এয মফত্র মিাদী মযনফন ওানিয ফযওতভে ূর্না ওযা 

নফ। াক্ষাৎ কল নরা আয আভায পনযয য পয র্রনত থাওর। মওন্তু অন্তয 

মির অমিয, ওঔন মফত্র যভমাননয আকভন নফ! আয ভমিনদ নফফীনত ফন 

াকরনদয এই গুরুেূণচ মদ্ধান্ত নফ। 
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জজদ্দা জবমাে বন্দনর 

আমভ ামওস্তান কথনও ফহু দূনয আমিওায এওমি কদন ফেুনদয নঙ্গ অফিান 

ওযমিরাভ। মফত্র যভমান ভা শুরু নেনি। এই ভানযই ২৩তভ যানত্র মফত্র 

ভদীনাে মযোমুর িান্নানত আভানদযনও এওত্র নত নফ। যভমাননয ভধেবাক 

অমতফামত োয য আমভ আভায এও ফেুয ভাধেনভ কৌদী দূতাফানয 

যণান্ন ই। কৌদী-দূনতয নঙ্গ কবীয ফেুনেয ুফানদ আভায ফেমুি ভাত্র এও 

খন্টাে ভযায মবা মননত ক্ষভ ে। তা নানর ামওস্তানী ানািচ মদনে কৌদী 

প্রাননয এভন ুদৃমি রাব ওযা দুরূ ফোায মির। ামওস্তান কথনও ভযায 

মবা রাব ওযনত ওঔনই কতভন িমিরতা েমন। আরাভদুমরল্লা। 

মওন্তু অনোনে কদনয ফোানয আভায অমবজ্ঞতা যনেনি কম, ামওস্তানী ানািচ 

কদঔনতই কৌদী দূতাফা বারফাা  হৃদেতায ওর দযিা ফে ওনয কদে। ভযায 

মবায িনে তাযা এত অমধও ওােঁদাে কম, উনিয পযই অমধও ি ভনন নত 

থানও। তঔন কৌদীয কতর ইরাভী ভ্রাতৃনেয করাে র্ামরত তযফাযীরূন আভানদয 

কর্ানঔ কদঔা কদে। এিনে ামওস্তানীযা মওিুিা দােী, ওাযণ, তাযা ওনেওমি 

মযোনরয রারাে কৌদীনত ফািান কনড় ফন এফিং তাযা এিনে মওিু অনাবন 

আর্যণ ওনয থানও। তনফ এওথা তে কম, কতর ম্পদ অননও আযনফয কথনও 

ভনুলেে  ধভচীে কনতৃে মিমননে মননেনি এফিং কমফ বনমতওতায ওাযনণ তাযা কল 

নফী  ভক্কা- ভদীনায কঔদভনতয কৌবাকে রাব ওনয, তা কথনও তাযা ূনে নত 

র্নরনি। মা কাও, এফায আমভ ঔুফ নি মবা কনে মাই। আয এিনে আল্লায 

অননও কাওয আদাে ওময। 

২৩ তামযঔ অতোন্ন মির। নম্যরননয কওান কওান াথী ইমতভনধে কিোে 

কৌনিনিন ফনর, আমভ অফমত ই। আমভ থম্বর কফেঁনধ যোনা ই। পযমি 

মির দীখচ  ক্লামন্তওয। এও মফভান কথনও আনযও মফভানন কমনত মচ্ছর। মথভনধে 

এভন িংমওর মফভানফন্দযভূন প্রতীক্ষায ভুূতচ অমতফামত মচ্ছর, কমঔানন 

ভানফতা কল মনঃো তোক ওনযনি। কৌবাকেিনভ মওিু উত্তভ পযঙ্গী কনে 

মাই। তানদয কন্তফে মির ভক্কা ভওুাযযভা। তানদয ার্নমচ দীখচ  ক্লামন্তওয এই 

পয বারবানফই অমতফামত ে। আভায নঙ্গ ওুযআন যীপ মির, মফত্র 

ওুযআননয কতরাোত পযনও ভধুভে ওনয কদে। তািাড়া ভক্কা ভদীনা মিোযনতয 

িনে ভননয অমিযতা এফিং ভতী ওানিয যাভনচ অিংগ্রনণয উন্মাদনা 
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পযনও ি ওনয কদে। অফননল ৩৬ খন্টা পয ওযায য আভযা কিোে 

কৌমি। এঔানন ইমভনগ্রননয উনেনে মাত্রীযা ামযফদ্ধ নে দােঁমড়নেমির। াযীয 

ভে কল নত র্রমির। ানথ মা মির তা মদনে াযী কনয ইমভনগ্রননয ামযনত 

দােঁমড়নে অনক্ষা ওযনত থামও। স্ববাফভামপও কৌদী ওভচওতচানদয কভিাম উত্তপ্ত 

মির। ামওস্তান কথনও আকত মফভাননয মাত্রীনদযনও িরুানফয ফমড় ঔাোননা 

মচ্ছর এফিং ফাথরুনভ মকনে কদঔা মচ্ছর কও কনা (মনযাইন, র্য ইতোমদ) 

িাতীে মিমন কনি বনয মননে এননি। ইযানভয শুভ্র র্াদয মযমত মফত্র ভক্কা 

ভদীনা মমোযতওাযীনদয ভুঔভণ্ডর কথনও অমিযতা, অমষ্ণুতা  কিানধয রক্ষণ 

উদ্ভামত মচ্ছর। মওন্তু তানদয মওিুই ওযায মির না। ওি ওনয ফমওিুই ে 

ওযমির। 

আভযা অনে এওমি কদনয মফভানন এনমিরাভ ফনর িুরানফয ফমড় ঔাোয অে 

অতোর্ায কথনও কফেঁনর্ মাই। ইমভনগ্রননয ওাি তায ঐমতেফাী ভন্থযতায ানথ 

র্রমির। কৌদী ওভচর্াযীনদয কওান অনুবূমতই মির না কম, তাযা মফত্র ভক্কা ভদীনাে 

মিোযনতয উনেনে আকভনওাযীনদয কভিফান। আল্লা াও তানদযনও 

ভুরভাননদয কনতৃেদাননয িনে এফিং ইরানভয কওনেয মনযাত্তা মফধাননয িনে 

আমদি ওনযনিন। মকানযনিয রম্বা িান, ওনেও মভমনি যয ুকে ওমপয র্ুভুও, 

প্রমত আধা খন্টা য মফনা ওাযনণ আন কিনড় র্নর মাো এফিং কওান কওান ভে 

দীখচক্ষণ াযস্পমযও আরার্ামযতা; এফ মচ্ছর ঔুফ ভননানমাক ওানয। আয 

মনতান্ত মফযাকবাফ  মমথরতায নঙ্গ ানািচ ায ওযা মচ্ছর। তানদয এ 

ওাি ইমতূনফচ আমভ অননওফায কদনঔমি। আি ূনযাে এফ কদনঔ অন্তয িিপি 

ওযমির। ফৃদ্ধ মিোযতওাযীযা ক্লান্ত নে ামযয ভানঝ ফন নড়নি। ভমরাযা র্যভ 

কনযান। অুিনদয অফিা কদঔায কওউ কনই। উযন্তু ওানযা মনওি এ ফোানয 

অমবনমাক ওযা মাে না। 

আভায ফুনঝ আন না আভানদয এফ আযফ বাইনদয মও নরা। এযা কতা কই 

িামত, মাযা ওাোয  মওযায ভুওুি  মিংান উৎািন ওনযমির। আি তাযা 

প্রফৃমত্ত ূিা, ম্পনদয কভা  অরতায মুওানষ্ঠয ফমর নচ্ছ এফিং তাযা 

দানেয কই কনতচ মনমতত নচ্ছ, মায ওল্পনা আত্মানও মফভলচ ওনয। এও ভে 

এই আযফযাই ভগ্র ৃমথফীনও ইরাভী ভ্রাতৃনেয ফও মদনেমির। অথর্, আি 

কযীফ ভুমরভ কদভূনয অমধফাী এফিং তানদয ানািচভূ কদনঔ তানদয খৃণা 
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ঝনয ড়নি। আয ওানপযনদয কণ্ডনদ মদনে তানদয ম্পদ ামনয ভত প্রফামত 

নচ্ছ। আযনফযা র্াইনর কতর ম্পদনও ফেফায ওনয ভস্ত ৃমথফীয 

ভুরভাননদযনও ভুি ওযনত াযত এফিং ইরানভয হৃত ভমচাদানও ফার ওযনত 

াযত। মওন্তু তাযা মননিযাই কতা কতনরয ভনধে প্রফামত নে দানেয মিরতাে 

কপেঁন মকনেনি, এঔন তানদয কথনও তানদয বেতা-িংস্কৃমত, মক্ষা  ধভচ 

ফমওিুই মিমননে কনো নচ্ছ। এভন এও ভে মির (এফিং ূনযাে ক ভে 

আনফ ইনাআল্লা), মঔন ভানলু ঈভান ফােঁর্াননায িনে াযাভাইননয মদনও কদৌনড় 

আত। মওন্তু ফতচভানন াযাভাইননয অমধফাীনদযনও স্বীে ঈভান যক্ষানথচ 

আপকামনস্তাননয ফচত  াথুনয বূমভনত আেে মননত নচ্ছ। 

এভন এও ভে মির, মঔন আযফযা শুওননা রুমি কঔনে ভগ্র ৃমথফী ান ওযত। 

মওন্তু ফতচভানন তাযা স্বণচ কযৌনেয ভনধে ডুনফ কথনও নযয ানাধীন। তাযা আি 

স্বনদন যনদী  দা নত র্নরনি। আল্লা তাআরা আযফনদয উয এফিং 

ভস্ত ভুরভাননদয উয যভ ওরুন। এঔন কতা মওিু মওিু আযফ ওরামভি 

ইরাভনও এও মদনও মযনে মদনে মননিনদয আযফীে োয উয কফচ ওযনি। 

িননও ফেমি এভন করাওনদযনও ফড় উত্তভ িফাফ মদনেনিন। 

“ক আযফ ভুরভানকণ! কতাভানদয ভমচাদা  কনফচয ওাযণ, কতাভানদয আযফ 

ো নে;কতাভযা আি মা মওিু কনেি তা ফই ভানফী মযত ভুাম্যাদ 

াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয উীরাে কনেি। ভানফী াল্লাল্লাহু আরাইম 

োাল্লাভনও কতাভানদয ইমতা কথনও মযনে কযনঔ তামওনে কদঔ কতাভযা কও? 

আদ  াভুনদয ওানপয, মানদয অমস্তে এই ৃমথফী ফযদাত ওনযমন। রুত 

(আঃ)এয ওনভয াীযা, মানদয উয আভান াথয ফলচণ ওনযনি। আফূ 

িার  আফূ রাানফয ভত অজ্ঞতা  িুরুনভয ভমূতচভান ভানুল, মানদয ওাযনণ 

ভানফতায ভমস্তস্ক রজ্জাে কনমতনে নড়নি এফিং ভূমতচয ম্যুনঔ উরঙ্গ অফিাে 

ভস্তওাফনতওাযী শুদৃ কফ ভানুল, মানদয িীফন তানদয উদয  রজ্জািান 

মচন্ত ীভাফদ্ধ মির—এযাই কতা মির কতাভানদয ূফচুরুল। মওন্তু কতাভানদয ভানঝ 

হুমুয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লাভ তাযীপ আননরন এফিং তায উয 

ওুযআন নানমর র, আয তঔন, আযফনদয বাকে তাযওা উদ্ভামত র। আযফযা 

ম্যান  ভমচাদা ইরাভ  ভানফী াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয ফনদৌরনতই 

রাব ওনযনি।”  
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মফধাে মতক্ষণ তাযা ইরাভ  ভানফী াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয নঙ্গ 

মনষ্ঠাফান  মফেস্ত থাওনফ, ততক্ষণ ভমচাদা  ভে তানদয দর্ুম্বন ওযনফ। মওন্তু 

মঔন তাযা ইরাভ কথনও দূনয নয মানফ এফিং ভানফী াল্লাল্লাহু আরাইম 

োাল্লানভয দ্বীন  আদচনও মযতোক ওযনফ, তঔন তাযা ৃমথফীয মনওৃিতভ 

কফাঝাে মযণত নফ। তানদয এ মফলেমি অফেই কবনফ কদঔনত নফ কম, তাযা 

আি কওাথাে দােঁমড়নে আনি? দুমনোয ঐেনমচয প্রার্ুমচতা আল্লায দযফানয কওানই 

ভূরে যানঔ না। ােঔানায এই স্তু ওানযা মনওি ওভ থাও ফা কফী থাও এনত 

মওিুই আন মাে না। 

ফাদা পোর ভযহুভ ফরনতন, “এই কতনরয ওাযনণ মমদ আভানদয ইরাভী 

ভমচাদা  কােযনতয উয আখাত আন, তানর আভযা আভানদয প্রাাদভূ 

ধ্বিং ওনয মদনে নূযাে তােঁফুয ভনধে র্নর মাফ এফিং তযফাযীয িাোয মননর্ 

ইজ্জনতয িীফন মান ওযফ।” 

ফাদা পোনরয এই মর্ন্তাধাযা তায িরামবমলিনদয ভনধে মমদ িানান্তমযত 

ত! তাযা মননিনদয দ্বীন  িামতনও এই মযভাণ স্তাে মফমিনমাকে না 

ওযত,কমই মযভাণ স্তাে আি মফমি নচ্ছ। আয ইহুদীযা ভুঔ রমুওনে রুমওনে 

ভুরভাননদয কদনঔ ানি। আমভ মঔনই কৌদী আযফ মাই, কঔানওায 

মফভানফন্দয কথনওই এফ মর্ন্তা আভায ভমস্তষ্কনও ওুনয ওুনয কঔনত থানও। কৌদী 

ওভচওতচানদয খৃণাবযা দৃমিয ওাযনণ আভায কিানধয মযফনতচ দোয উনদ্রও ে। 

ওাযণ, ম্পনদয কম ঐেনমচয ওাযনণ তাযা এফ ওযনি, কই ম্পদ কতা তানদয 

ওার নত র্নরনি। তানদয নতনু প্রিন্ম কথনও ইরাভ  আযফীে ঐমতে করা 

কনত র্নরনি। দুমনোয ফড় ফড় ওানপযযা আযফ ািাদানদযনও তানদয কফাঝা 

ফনওাযী শু ভনন ওনয থানও। এভন শু, মা তানদয ওর অমবভান  

দ্ধতেনও ফন ওনয। তানদয প্রমতমি আনদন ―রাব্বাইও‖ ফনর াড়া কদে। তানদয 

ওথাে স্বধভচ  স্বিামতয ানথ কাোযী ওনয। াে! আযফযা মমদ তানদয ভধে 

কথনও এভন এওিন কভাল্লা ভয কত! কম এই িামতনও কােযত, ইজ্জত  

আত্মমনবচযতায মফস্ভৃত ফও স্ভযণ ওযানত াযত এফিং কদাস্ত  দুভননয াথচওে 

তুনর ধযনত াযত। 
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ওনেও খন্টা প্রতীক্ষায য ইমভনগ্রননয ধা কল নর াভাননত্রয কর্মওিং এয 

ারা শুরু ে। মফত্র ভক্কা ভদীনায মনযাত্তা ফার যাঔায িনে এ ফোানয মত 

ওনোযতাই ওযা কাও তা ওভই, মওন্তু তানদয ওথাফাতচায ধযন  আর্যণ মমদ 

কভিফাননয নোে ত এফিং মননিনদযনও ভক্কা ভদীনায ঔানদভ ভনন ওযত তানর 

অননও ভুরভানই স্বমস্ত কত এফিং অননও ফদদ্বীন দ্বীনদায ত। মওন্তু এঔানন 

ম্পূণচ াও  মফরুদ্ধফাদীয নোেই আর্যণ নে থানও। আভায মনওি 

ভুিামদনদয মওিু ডরায মির। আমভ ভারত্র কর্ওওাযীনও িরমদ ওযায িনে 

আনফদন িানানর তা তায স্ববাফ মফরুদ্ধ ে। ক আভায ভারত্র কথনও ডরানযয 

কতাড়া কফয ওনয অনুফীক্ষণ মন্ত্র দ্বাযা কর্ও ওযনত আযম্ভ ওনয। তাযয এ মফলনে 

দক্ষ আনযওিননও কডনও আনন। কই দক্ষ করাওমি ডরাযগুনরা উরি ারি ওনয 

কদনঔ ঔুফ আনন্দ বনয মর্ৎওায ওনয নে, “ক ঔানরদ ! ভাফনযাও কাও, এয 

ভনধে অননওগুনরা িার ডরায যনেনি।” 

ঔানরদ ানফ আভায কথনও প্রমতনাধ কনোয িনে প্রস্তুত নেই মিনরন। এওথা 

শুননই মতমন আননন্দ রামপনে উেনরন। প্রাে র্মল্লমি কনািনও িার াফেস্ত ওযা 

ে। আয আভানও অযাধীয ভত অনোনে মাত্রী কথনও ৃথও ওনয কনো ে। 

ওনেওিন ওভচওতচা এওমত্রত নে আভানও ূনযাে তল্লাী ওনয। আভায িুতা 

কওনি কপনর এফিং আভানও অয এওমি ওনক্ষ মননে মাো ে। ক ওনক্ষ ডরায 

কর্ও ওযায কভমন মির। র্মল্লমি িার কনািনও কভমনন কদো নর কভমন ১২মি 

ফানদ অফমি গুনরানও মনষ্করি প্রভাণ ওনয। এফায ফাযমি কনাি এফিং এয ফাও 

অযাধীনও অনে এওমি ওনক্ষ মননে আা ে। এঔানন অনে এওিন মফনলজ্ঞ 

ফাযমি কনাি কভমননয াভনন তুনর ধযনর কভমন র্াযমি কনািনও নন্দমুি আয 

অফমি আিমিনও ঔােঁমি আনভমযওান াফেস্ত ওনয। এফায আভানও ফড় এওমি 

ওনক্ষ প্রাে ননযিন অমপানযয ম্যুনঔ ক ওযা ে। তাযা ওনর আভানও 

কর্াঔ খুমযনে খমুযনে কদঔমির আয নানাযওভ প্রে ওযমির। আমভ তানদযনও 

ফররাভ, পিয নাভাম ওামা নচ্ছ, আভানও নাভাম ড়নত মদন। 

তাযা অনুভমত মদর, আমভ কই ওক্ষ কথনও কফয নে এও কওাণাে নাভাম আদাে 

ওময এফিং আভায ভো ভান ভামরনওয দযফানয ক ওময। আভায কর্াঔ মদনে 

অশ্রু প্রফামত মচ্ছর। আমভ ফাযফায এ ওথাই ফমর—ক আল্লা! আমভ কতা 

কতাভায খয মমোযনতয উনেনে, কতাভায নফী াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয 
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যমাে ামিযা কদোয উনেনে, মিানদয পযি মিন্দা ওযায উনেনে এফিং 

ফাফযী ভমিনদয মাফ র্ুওাননায উনেনে ামিয নেমি। মওন্তু আভায নঙ্গ এফ 

মও নচ্ছ? 

দুআয য অন্তনয ামন্ত অনুবফ ওময। আমভ ূনযাে ফড় ওক্ষমিনত প্রনফ ওনয 

কদমঔ এওিন করাও আভানও থানা ুমরনয ানত কৌেঁনি কদোয িনে প্রস্তুত। 

ফড় অমপাযমি আভানও রক্ষে ওনয ফরর—র্াযমি ডরায নন্দমুি যনেনি। 

এিনে থানাে কমনত নফ। আমভ আল্লা তাআরায উয বযা ওনয ভুঔ ঔুররাভ। 

আমভ মর্ৎওায ওনয আযফ অমপাযনদযনও ফররাভ—এমিই মও আনানদয 

কভভানদাযী? ভুরভাননদয নঙ্গ আনাযা এভন আর্যণই ওনয থানওন? এযয 

আল্লা াও আভায ভুঔ মদনে মা কফয ওযনরন ফ ফনর ভননয কফাঝা ারওা 

ওযরাভ। আমভ তানদয াভনন মিাদ ম্পনওচ ফররাভ এফিং এ ফোানয তানদয 

দামেে ম্পনওচ দৃমি আওলচণ ওযরাভ। অমফযাভ ধাযাে আভায ওথা র্রমির। 

কফদনাে আভায আোি ওােঁমির। আমভ রক্ষে ওযরাভ, তানদয ওানযা ওানযা 

কর্াঔ কথনও অশ্রু উিনর ড়নি। ফাস্তনফ কতা তাযা ভুরভান, আযফ ািাদা। 

এভনিা োই কতা স্বাবামফও। ুতযািং ইরাভ  মিানদয সু্পি দাোত 

তানদয অন্তযনও নাড়া কদে। তানদয কােযতনও িাগ্রত ওনয। আমভ আভায ওথা 

কল ওনয ফররাভ-“মননে র্নরা আভানও থানাে, আয ঔুফ োফ ওাভা।” 

এ ওথা ফনর আমভ আভায কর্োয কথনও দােঁমড়নে মাই, মওন্তু তাযা ওনর ফন 

থানও। ভনন মচ্ছর কমন তানদয উয নীযফতা কর্ন ফননি। মওিুক্ষণ য তাযা 

কর্তনা মপনয াে। তঔন ফড় অমপাযমি স্বতস্ফূতচবানফ ফনর উনে “আমভ কতা 

তানও থানাে াোফ না।” ফাওীযা তায ওথাে এওভত ে। শুধুভাত্র কই ফেমি 

অমফর্র থানও, মায ওানি আমভ তাড়াতামড় ওযায দ্ধতেূণচ আনফদন ওনযমিরাভ। 

মওন্তু ভস্ত অমপাযনও তায মফরুনদ্ধ কদনঔ ক নযভ নে মাে। তাযয এওিন 

অমপায আভায ভারত্র উমেনে কনে। আয এওিন আভায আনক আনক দযিা 

মচন্ত আন। দযিায মনওি এন উবনে আমরঙ্গনাফদ্ধ নে আভানও মফদাে 

িানাে। তানদয এওিন আভায মনওি ক্ষভা প্রাথচনা ওনয। আমভ তৃমপ্তয ফা গ্রণ 

ওনয মফভানফন্দনযয অবেন্তযীন বফন কথনও ফাইনয কফয নে আম। আভানও 

িানাননা নেমির কম, ওনেওিন করাও আভানও কনোয িনে মফভানফন্দনয 

আনফ। আমভ ডানন ফানভ তানদযনও তারা ওযনত থামও। া ম্যুনঔ ামওচিং 
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এমযোয মদনও আভায দমৃি ড়নর আমভ কদঔনত াই কম, কম ফেমিয ানথ এওমি 

ভমিনদ আভায কভারাওাত নেমির, মতমন অমিযবানফ আভায অনক্ষা ওযনিন। 

আমভ অগ্রয নে তায নঙ্গ আমরঙ্গনাফদ্ধ ই। মতমন আভায কদযীনত কফয োে 

মর্মন্তত মিনরন। আয আমভ ত্ত্বয ওাফাে কৌেঁিায মর্ন্তাে মফনবায মিরাভ। 

 

রাূ (াল্লাল্লাহু আাইজ য়া াল্লাম)এর রযায় 

অনোনে াথীযা ূফচ কথনওই কিোনত আভায প্রতীক্ষাে মিনরন। কিোে িংমক্ষপ্ত 

অফিাননয য আভানদয ওানপরা ভক্কা ভুওাযযভা অমবভুনঔ যোনা ে। ওনরয 

কদ ইযানভয শুভ্র র্াদনয আফতৃ মির। আয ভুনঔ মির ―রাব্বাইও আল্লাহুম্যা 

রাব্বাইও‖ এয মফেস্ততায কখালণা। াযানভয ীভানা আযম্ভ নতই ভননয বাফ 

মযফতচন নত থানও। মঔন মমত্তন ড়নওয প্রার্ীন এরাওা শুরু ে, তঔন কথনও 

ভক্কা ভুওাযযভাে প্রনফ ওযায অনুবূমত তীে নত থানও। আভায নঙ্গ আল্লায 

ক্ষ কথনও এভনই মফস্ভেওয ফেফায নে থানও কম, আভায মঔনই ভক্কা 

ভুওাযযভাে ামিয োয কৌবাকে রাব ে, তঔনই দু'আ ওযায করাব কফনড় 

মাে। তঔন কওান দুআমি আনক ওযফ, আয কওামি নয ওযফ তা মেও ওযাই িমির 

নে মাে। 

এভন ভনন ে কম, দোভে আল্লা তায খনয ামিয োয তাপীও কদোয 

ানথ ানথ স্বীে যভনতয ওর বাণ্ডায উন্মুি ওনয মদনেনিন। আয তায কু্ষদ্র 

এই কভভাননও কই বাণ্ডায কথনও কর্নে কনোয অফাধ অমধওায মদনেনিন। 

আভায ভত অওভচণে  কু্ষদ্র ইনাননও তায খনয আফান ওযাই ভামরনওয এত 

ফড় দো কম, তােঁয কাওয আদাে ওযনত আভায বালা অাযক। ভুনঔ মফমর্ত্র ধযননয 

আযফী দুআভূ এফিং উদুচ আনফদনভূ উচ্চামযত নত থানও। হৃদনে দ্বীনী  

ঈভানী ফানায িাফন র্রনত থানও। নেন-ভন ফােতুল্লায মিোযনতয িনে ফেগ্র  

অধীয নত থানও। 

তািাড়া ওাফায দুোনয আভানদয এই উমিমত মির মফনল এও রক্ষেনও াভনন 

কযনঔ। মফধাে দুআয ভনধে ক মফলেমি প্রফর মির। ভমিনদ াযানভ কৌনি 

অনমতমফরনম্ব ফােতুল্লাে ামিয োয কপ্রাগ্রাভ ওযা ে। যভমানরু ভুফাযনওয 

িনাযনণে মফমক্ষপ্তবানফ যস্পনযয ানথ াক্ষাত ওযায ফেফিা মেও ওযা ে। 
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ভানুনলয িনে মাফতীে মর্ন্তাভিু নে ওাফায িাোতনর মাোই ভঙ্গরিনও। কমন 

ওাফা যীনপয উয মতত প্রথভ দৃমিয ুনযা স্বাদ ক রুনি মননত ানয। ভননয 

ফানা ভামরনওয দযফানয ক ওযনত ানয। 

এঔানন এন মমদ ভানুল তায ভামরনওয মদনও মনমফি হৃদনে ধামফত না ে, 

তানর আয কওাথাে নফ? এঔানন এন মমদ ভামরনওয নঙ্গ হৃদে এওাওায না 

ে, তানর আয কওাথাে নফ? এঔানন এন মমদ ককানানয প্রমত অমনা ৃমি 

না ে, তানর আয কওাথাে নফ? এ অমবনমাক মথাথচ কম, ওাফায কভিফাননযা 

তায আনানয মযনফনও দুমনোদাযী দ্বাযা ভাযাত্মওবানফ প্রবামফত ওনযনি। এ 

ওথা মেও কম, দুমনোয প্রার্মুচ এফিং ওাফায আনানয কদাওানভূন 

মফিেনমাকে াভগ্রীভূ াযানভয কমোযতওাযীনও কানপর ওনয কদোয মি 

যানঔ। মওন্তু এওথা তে কম, কম ফেমি ভান আল্লানও কিনননি এফিং তায 

মযর্ে রাব ওনযনি, তায র্তুচানয এফ াভগ্রীয ানথ মওনয ম্পওচ? আল্লা 

তাআরায প্রওৃত আনওনদযনও িান্নানতয ভাভূরেফান কনোভতযামি াওীওী 

ভামরও কথনও কানপর ওযনত াযনফ না। দুমনোয তুচ্ছ  নাাও কাবা মও ওনয 

তানও কানপর ওযনত ানয? প্রওৃত ঈভানদানযয মনওি দুমনোয কওানই ভমচাদা  

গুরুে থানও না। ক কতা ভামরনওয কর্ৌওানে ভস্তও দাননয িনে এঔানন আন। ক 

তায অন্তনয শুধভুাত্র এ ফানাই মননে আন কম, ভামরও তায ভস্তওনও তােঁয নথ 

ওফুর ওরুন। ক কতা ভামরনওয কর্ৌওানে স্বীে ভস্তও িাননয মফমনভনে ভামরওনও 

যামি ওযনত আন। ুতযািং ক ―রাব্বাইওা আল্লাহুম্যা রাব্বাইও‖ ফনর ভামরনওয 

াভনন মননিনও ক ওনয। স্বীে ভস্তও নত ওনয ভান আল্লায মনওি কথনও 

তানওই (আল্লানওই) মাঞ্চা ওনয। কপ্রনভয এই ফামণনিে এফিং বানরাফাায এই 

অূফচ আমঙ্গনও ামথচফ িকনতয তুচ্ছ  অমবপ্ত াভগ্রীভূ মও ওনয অন্তযাে 

নত ানয। 

আরাভদমুরল্লা! আি নূযাে ভামরও ওরুণা ওনযনিন, তােঁয তুচ্ছ ককারাভনও 

তােঁয খনয আায তাপীও দান ওনযনিন। আমভ  আভায ঙ্গীযা দআুয িনে াত 

উোই এফিং ওমম্পত হৃদনে দুআ ওযনত থামও। এওমদনও ভাত্র ওনেওিন মনঃস্ব 

ফেমি অযমদনও কই িম্য ুকথনও ওনোওুভাযী মচন্ত ঝঞ্চা মফকু্ষব্ধ মযনওয িাফন। 

তনফ ােম্বরীন ভুমিনভে ওনেওিন করাও আি মননিনদয মফলেমি কই ত্তায 

ভীন ক ওযনি, মােঁয অনন্ত মি  াানমেয ম্যুনঔ তযঙ্গামেত াকয এও 
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কপািা ামনয কর্নে অমধও দুফচর  অাে। কই যফ ইচ্ছা ওযনর কু্ষদ্রতয নুমড়  

ভাওড়ায িারনও মফযাি মি দান ওনযন আয ইচ্ছা ওযনর মস্তফামনী  

ভানফ মিয স্তম্ভভূনও তুচ্ছ  রামিত ওনয িানড়ন। ওর াথী ভন ঔুনর 

ভন বনয দুআ ওযনত থামও। তাযয তাোপ, ুনঃ তাোপ, িভিনভয ামন 

ান, াপা ভাযোয ােী  ভাথা কভাড়াননায ারা আন। 

প্রমতমি দনক্ষ মির অূফচ বাফভে। অননওফাযই াযাভাইননয ওথা করঔায ইচ্ছা 

অন্তনয কিনকনি, মওন্তু ভন াড়া কদেমন এফিং ওরভ র্নরমন। প্রমতফায এ ওথাই 

কবনফমি কম, ইনাআল্লা, াভননয ফায মরঔফ, মওন্তু ওঔনই তায ুনমাক নে 

নেমন। আয এ ওথা তে কম, কপ্রনভয ওথা করঔা ি নে এফিং ফায িনে 

ম্ভফয নে। পনরয মভিতা বক্ষণওাযীই অনধুাফন ওযনত ানয, মওন্তু তায 

মভিতায ওথা ত স্মবানফ করঔা নর ােও তায প্রওৃত স্বাদ উনবাক 

ওযনত াযনফ না। তনফ এনত ওনয কই মভিতা অিচননয কপ্রযণা িাগ্রত নত 

থানও। মিানদয মভিতায ফোানয কই এওইওথা। মতক্ষণ তায স্বাদ আস্বাদন 

না ওযা নফ ততক্ষণ মচন্ত তায াওীওত ফুনঝ আনত ানয না। 

মিানদয ফনদৌরনত কম স্তনযয ঈভান নীফ ে, তা শুধুভাত্র যণাঙ্গনন কফয োয 

যই রাব ওযা মাে। মিানদয ভেদাননয ফাইনয ফন কথনও রক্ষফায কর্িা 

ওযনর কই ঈভাননয ভধুযতা াো ম্ভফ নে। াাদনতয কক্ষনত্র মেও এওই 

অফিা। তায প্রওৃত স্বরূ তা রাব ওযায যই অনধুাফন ওযা মাে। আয তাই কতা 

ীদ ম্পনওচ াদীন এননি কম, ীদ িান্নানতয মাফতীে মন'আভত াোয 

য াাদনতয স্বাদ মফস্ভৃত নত াযনফ না। তঔন ক এয ফানা ওযনত 

থাওনফ। আি ওত ভানুল দুমনোয াভানে ামন্ত আয তুচ্ছ যিানভয িনে 

াাদনতয থ মযায ওনয থানও। অথর্ তুচ্ছ এই দুমনো কতা দূনযয ওথা 

িান্নানতয মনআভতযামি াাদনতয স্বাদ কবারানত াযনফ না। মওন্তু এই 

ৃমথফীনত থাওা অফিাে এই মন'আভনতয আর াওীওত িানা ম্ভফ নে। মা 

মওিু িানা মাে তানতা শুধভুাত্র আওািংঔা ফৃমদ্ধয রনক্ষে। 

তাই াদীন এননি কম, ীদ এই আওািংঔা ওনয কম, ক আল্লা! আভানও 

ুনফচায ৃমথফীনত ামেনে দা, মানত ওনয আমভ াাদনতয াওীওত আভায 

াথীনদয ফুমঝনে আনত াময। অথর্ ীদ মননি িানন কম, আভায াথীযা 
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াাদত ম্পনওচ অননও মওিুই িানন। মওন্তু ক কফানঝ কম, তাযা মত মওিুই িানুও 

না কওন, তা াাদনতয াওীওত কফাঝায িনে মনথি নে। আয তাই ক মননি 

এন তা কফাঝানত র্াে। মতেই মননিয মপ্রে ভামরনওয িনে প্রাণ কদো আয 

ভামরও তা ওফুর ওযা র্ামট্টঔামন ওথা নে। এই মন'আভত রাব ওযনত াযনরই এয 

প্রওৃত ভমচাদা অনধুাফন ওযা ম্ভফ। 

মাই কাও, আমভ ফরমিরাভ কম, াযাভাইন যীপাইননয মফফযণ করঔায ইচ্ছা  

ফানা থাওা নত্ত্ব তা ুযা েমন। আিনওয বফেনও কম ওেমি ওথা প্রঙ্গিনভ 

উনল্লঔ ওযা র, তা মিানদয আনরার্নায ফযওনত নেনি। এফায এফ ওথায 

এঔাননই ইমত কিনন আভযা ম্যনুঔ অগ্রয মচ্ছ। ভযা আদাে ওযায য 

আভানদয ওানপরা ভদীনা ভনুাোযায মদনও মাত্রা ওনয। হৃদনে আনন্দ  ুরনওয 

উচ্ছরতা  রজ্জামভমেত বাফ আচ্ছন্ন নেমির। এফায হুমুয াল্লাল্লাহু আরাইম 

োাল্লানভয মফত্র নয কওান কওান যভত রাব নফ তাযই প্রতীক্ষাে মিরাভ। 

ইমতূনফচ মঔনই কঔানন ামিয নেমি, তঔনই তােঁয অূফচ আমতনথেতা ঈভান 

ফৃমদ্ধ ওনযনি। এঔানন দুআ ওযায কর্নে দুরূদ যীপ াে ওযাে অমধও স্বাদ 

উনবাক ে। 

মফত্র ওুযআনন মফত্র ভদীনায কমফ িােকায আনরার্না ফাযফায এননি, কফ 

িােকাে ভানুল আত্মাযা নে মাে। মফনল ওনয উহুনদয ীদনদয ভামানযয ান 

ফনর আয উেনত ভন র্াে না। ভমিনদ নফফীয ফাভমদনওয মফত্র যিা  

মযোমুর িান্নায ভধেফতচী িানমিনও অূফচ ামন্ত  মনযাত্তায ঔমন ফনর অনুবূত 

ে। মতেই ভমিনদ নফফীয প্রমতমি দ্বায  কওাণ এফিং ভদীনা ভুনাোযায প্রমতমি 

াথয কথনও মিাদ  াাদনতয স্ভৃমত কিনক নে ভননও অমিয ওনয। মফত্র 

এই নযয প্রমতমি ওণা ভানলুনও মিানদয াওীওত ফমুঝনে কদে। এওথা তে 

কম, ভানুল মৃথফীয কমঔাননই থাও না কওন, তায অন্তনয ভদীনা ভনুাোযাে ামিয 

োয ফানা কর্ন ফন থানও। মওন্তু ভদীনায ভামিনত আায য ভানুনলয উয 

মিানদয ভেদানন াকরাযা নে ঝামনে ড়ায উন্মাদনা ৃমি ে। ভদীনা 

ভুনাোযায আনদোান্ত মিানদয দাোত আমভ এই আনরার্নাে ামযনে ককনর 

ােওনদযনও আভায ফন্দী ওামনী াে ওযায িননে মনশ্চেই আনযা অননও ভা 

অনক্ষা ওযনত নফ। মফধাে োদা কভাতানফও আমভ ফন্দী িীফননয আনরঔে 

কানাননায িনে অনে ওথাে ঔুফ কফী িড়ামচ্ছ না। অথর্ এভন অননও িােকা 
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আন কমঔানন হৃদনেয ুয কফনি নে। ওরভ কই মফলনেয মদনও খুনয মাে। মওন্তু 

আমভ েযই আভায আনফকনও মনেন্ত্রণ ওনয ভূর মফলনেয মদনও প্রতোফতচননয কর্িা 

ওযমি। 

যভামানুর ভুফাযনওয ২৩ তামযঔ। যভমাননয কল দনও ভমিনদ নফফীয কাবা 

ফৃমদ্ধ াে। কঔানন তাযাফী িাড়া মওোভুর রাইনরয (তাাজু্জদ) নাভাম 

িাভাআনতয ানথ আদাে ওযা ে। অনে ভে ভমিনদ নফফী ইায নাভানময 

মওিু ভে য ফে ওনয কদো ে। যভামানুর ভুফাযনও তা ২৪ খন্টা উন্মুি থানও। 

কতৌমদ ভমদযাে উন্মত্ত নফীনপ্রমভওকণ কঔান কথনও ভন ঔুনর পনেম রাব ওনযন। 

তাযাফী নাভামানন্ত আভযা আভানদয আফািনর মপনয আম। যানতয ঔাফায কঔনে 

ওর াথী ূনযাে ভমিনদ নফফীনত মাোয প্রস্তুমত কনই। উমু ইতোমদ কনয 

ওনরই ভমিনদ নফফীনত কভন ওময। খিনািনভ মযোমুর িান্নানত িােকা কনে 

মাই। পয র্রাওানর আভানদয মননিনদয ভনধে মফস্তামযতবানফ অননও মওিুই 

র্ূড়ান্ত নেমির। অননও মফলনে মফদবানফ ভত মফমনভে নেমির। ফাওী মির শুধ ু

র্ূড়ান্ত মদ্ধান্ত গ্রণ ওযা আয যাূনর ওাযীভ ইভাভুর ভিুামদীন (াল্লাল্লাহু 

আরাইম ো াল্লাভ)এয ামন্ননধে আল্লা তাআরায দযফানয নুযাত  

তাপীনওয িনে দুআ ওযা। 

 

জরয়াযু জান্নানে গৃীে জদ্ধান্ত 

মযোমুর িান্না। ভুরভাননদয িনে এও আনফকভে  আধোমত্মও মফত্র িান। 

হুমূয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লাভ তােঁয মভম্বায  হুিযায (নমঔানন 

মতমন আম্যািান মযত আনো মেীওা (যামমঃ)  অফিান ওযনতন, এই 

মফত্র িানমি এঔন তােঁয যমা) ভাঝাভামঝ িােকানও িান্নানতয ফামকর্াভূনয 

এওমি ফামকর্া আঔো মদনেনিন। ফাস্তমফওই িানমি নন্দাতীতবানফ মযোমুর 

িান্না। কম-ই িান্নাত োন ওযনফ, তানওই হুমূয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম 

োাল্লানভয মফত্র মভম্বায কথনও তােঁয মফত্র ওফনযয ভধেফতচী দূযেনও কদঔনত 

নফ, ফুঝনত নফ এফিং ভাননত নফ। এই মভম্বনয তােঁয প্রদত্ত ফিফে আভানদযনও 

হুমুয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয ভুফাযও িাত মচন্ত কৌনি কদে। 
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আয তােঁয মফত্র ত্তা আভানদযনও আল্লায নঙ্গ মভমরনে কদে এফিং এও আল্লায 

াভনন ভস্তওাফনত ওনয মাফতীে ফস্তুয াভনন ভস্তওাফনত ওযা কথনও যক্ষা ওনয। 

ওথামি এবানফ ফরা মাে কম, হুমুয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয 

মফত্র ত্তায ানথ ম্পওচ আভানদযনও কই মভম্বায মচন্ত কৌেঁনি কদে, কমই মভম্বায 

নত আল্লায ক্ষ কথনও কপ্রমযত ীয ভাধেনভ াো মর্য তে ওথা ফোন ওযা 

ত। আয ীয ভাধেনভ প্রাপ্ত কই তেফাণীভূ আভানদযনও ভান আল্লা মচন্ত 

কৌনি কদে এফিং তােঁনও াোয ওর থ ফাতনর কদে। আি এই মনমনত দুফচর 

ওনেওিন ভানুল মফত্র কই মভম্বায  মফত্র যমায ভধেফতচী িানন ককার নে 

ফননি। তানদয ভান র্নক্ষয ম্যুনঔ ওাশ্মীনযয কই অমিমঔা দাউ দাউ ওনয 

জ্বরমির, মায ভনধে যূনরয উম্যত বমস্ভবূত নচ্ছ। তানদয দৃমিয ভুনঔ ফাফযী 

ভমিনদয কই মফধ্বস্ত ইভাযত বামির, মায কথনও যিাশ্রু ঝযনি। তানদয 

ম্যুনঔ মত্রূরধাযী মন্দুনদয আস্ফারনওাযী কই দর মফযাি ওযমির, মাযা 

বাযনতয নদীনারানও ভুরভাননদয ঔুনন যঙ্গীন ওযনি। তানদয দৃমিয ম্যুনঔ মির 

বাযনতয মফ কওামি ভুরভাননয বমফলেত, মানদয উয কস্পননয ভনতা খাতও 

মযওল্পনায যিমাু িুময মর্ওমর্ও ওযমির। মযোমুর িান্নাে ফন র্াযিন করাও 

এ ওর র্োনরনিয িফাফ কদোয মদ্ধান্ত গ্রণ ওনয। এই মদ্ধান্ত গ্রণ ওযা ে 

ফচপ্রওায মদ্বধা-িংে কথনও ভুি নে। ওাযণ, তানদয ওনরয বযা মির ভান 

আল্লায উয। তাযা হুমূয আওযাভ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয দমর্হ্ন 

ধনয ভুমযওনদয নঙ্গ রড়াইনেয ফোানয দৃঢ় িংওল্প মির। এ র্ায ফেমি মদ্ধান্ত 

গ্রণ ওনয কম, মযত ুরাইভান (আঃ)এয মুনকয মর্ন্তামন্বত মীমরওায নোে 

স্বিামতনও যক্ষা ওযায  িামকনে কতারায িনে ডাও কদফ। আফামফনরয ভত াভথচে 

কভাতানফও ভুমযওনদয উয আখাত ওযফ এফিং নভরুদামি মনফচামত ওযায িনে 

া  মি ভত ামন মিিাফ। আয ওানিয পরাপর কই িানতয উয নেস্ত 

ওযফ, মমমন মর্ন্তামন্বত মীমরওায আোিনও মফত্র ওুযআননয আোত 

ফামননেনিন। আফামফনরয াথযনও ধ্বিংাত্মও মি মদনেনিন। 

মওন্তু এই ওানিয কনতৃেদাননয গুরুদামেে ওায ওােঁনধ নেস্ত ওযা মাে? মতনিননয 

দৃমিই আভায প্রমত মনফদ্ধ মির। আয আমভ আভায দুফচরতা  অনমাকেতা র্ান 

রজ্জাফনত মচ্ছরাভ। দীখচ মফতনওচয য আমভ না র্াো নত্ত্ব এফিং অস্বীওায 

ওযায য এই ভান ওানিয কনতৃনেয বায আভায উয র্ামনে কদো ে। 
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মওি ুমওিু দামেে অফমি মতনিননয ভধে কথনও দুই িননয উয কদো ে। এঔন 

প্রাে ফমওিুই র্ূড়ান্ত। আভযা প্রনতেনওই আভানদয ভামরনওয দযফানয মিদাফনত 

ই। তােঁয যভত  নুযাত মবক্ষা র্াোয িনে াত  আেঁর্র প্রামযত ওময। 

দীখচক্ষণ দুআ র্রনত থানও। তাযয আভানদয অমধনফন ভাপ্ত ে। 

প্রথভ দনক্ষ মননফ আমভ কই যানতই এফিং যমদন ওানর কিাি এওমি 

ুমস্তওা মরমঔ। মুস্তওামি করঔনওয নাভ িাড়াই ওনেও বালাে িাাননায িনে 

ওনেও িােকাে ামেনে কদই। এবানফই কই ভান ওানিয ূর্না ে, মায র্ূড়ান্ত 

পরাপর আি প্রওা ােমন। এই ওানিয মওিু মফস্তামযত আনরার্না িানায 

িনে আভানও মওিু ভনেয িনে এই দাস্তান ফে ওযনত নফ। ােও! এফায আমভ 

এওমি প্রফে তুনর ধযমি, কমমি আমভ ফন্দী োয প্রাে দুই ফিয য মদল্লীয 

ওুঔোত মতায কিরঔানাে মরনঔমিরাভ। মাযা মতেওাযানথচই দ্বীন প্রমতষ্ঠায ওাি 

ওযনত র্াে, তানদয িনে এনত মদওমননদচনাভরূও অননও মওিু যনেনি। করঔামি 

আনানদযনও ২৩ক যভমানরু ভুফাযনওয যানত, মযোমুর িান্নানত অনুমষ্ঠত 

যাভচ  মদ্ধান্ত বায রক্ষে  উনেে ম্পনওচ মওিুিা অফমত ওযনফ। এফায 

করঔামি াে ওরুন। এয মনযানাভ ―ুমত রুভার‖। 

 

ুজে রুমা 

ধাক্কা কঔনে মফভান যাননেনত অফতযণ ওনয। মফভাননয ফামত জ্বনর উনে। আমভ 

ওল্পনায িকত কথনও প্রতোফতচন ওনয ফাস্তফ িকতনও কবীযবানফ মনযীক্ষণ ওযনত 

থামও। এমি মির আভায িীফননয এও মফস্ভেওয পয। এঔন মায ইমত েমন। 

ফািংরানদনয িাতীে মফভান কওাম্পানী মফভান এোযরাইনেয কফামেিং মফভান মদল্লীয 

ারাভ মফভান ফন্দনয (মানও ইমন্দযা কােী মফভান ফন্দয নাভ কদো নেনি) অফতযণ 

ওনযনি। কমত মওিুিা মমথর নে এঔন ভন্থযবানফ এমকনে র্রনি। মেও কমন আভায 

ভতই। মফভান কমভন অফতযনণয য দ্রুতকমতনত কদৌড়ানত কদৌড়ানত ভন্থযকমতনত 

র্রনত থানও, আমভ িীফননয ওনেওমি ফিয এভনই কিায কমতনত অমতফামত 

ওনয এঔন ধীযকমতনত এমকনে র্রমি। আভায প্রনতেওমি পনযয ঐ ভেমিনত ওি 

ে, মঔন মফভান অফতযণ ওনয কদৌড়াননায ারা কল ওনয অননওক্ষণ মচন্ত মর 
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মর ওনয ির মদনত থানও। কমন ক ফােু কফন ওযনি আয খুযনি। তঔন আভায 

উয ভে নি োয অনুতা কর্ন ফন। 

পয র্রাওানর কতা আমভ আভায ভে করঔাড়ায ওানি বারবানফ ফেে ওময। 

মওন্তু মফভান মঔন অফতযণ ওনয, তঔন ফ ওািওভচ ফে যাঔনত ে। তাযয 

অনধমচ ভুামপয বদ্রতা  ারীনতায মাফতীে র্ামদা মফস্ভৃত নে হুনড়াহুমড় ওযনত 

থানও। মশুনদয বনর্, মনিয ভাঝঔান মদনে মাত্রীনদয াময আয রামপনে রামপনে 

আন মডঙ্গাননায ওিওয ওাি—এ নফয ওাযনণ আভায বীলণ ওি ে। আয 

মঔন এ স্ভযণ ে কম, মফভান ফন্দনযয ফাইনয ওত ফড় ফড় ফেমিে আভায িনে 

অনক্ষা ওযনিন। তঔন অন্তয মফলানদ বনয মাে। এই দ ননয মভমনি ভেনও 

ত ত ফৎনযয কর্নে দীখচ ভনন নত থানও। মফভান ফন্দনযয ফাইনয ওঔন 

রূানী ভুমচদ, ওঔন েনদ্ধে আব্বািান  কেভেী ভা, আয ওঔন মিাদী 

ওভাণ্ডায, ওঔন তাফরীকী ফেু, আয ওঔন ফা অতীফ আন িন, মপ্রেিন  

ফেিুন প্রতীক্ষাে থানওন। তানদয অনননওয ম্পনওচই আভায িানা থানও কম, 

মতমন মফভানফন্দনয আনফন। তানদয প্রতীক্ষায ওি তানদযনও কিনড় আভায উযই 

োয নে মাে। এনতা মির অতীনতয অফিা, মওন্তু এঔন মঔন মফভান নে ফযিং 

আমভ মননিই অতীফ ভন্থয কমতনত এমকনে র্রমি, আয র্তুচানে অবেতা  

অারীনতায ামফচও মর্ত্র মফযািভান। এনফয ব-হুনল্লাড়  রম্ফ-ঝম্প র্রনি 

যীমতভত। এভমনবানফ আনযা এভন অননও মওিুই নচ্ছ, মা ো উমর্ত মির না। 

মদনও আভায রূানী ভুমচদ, আভায েনদ্ধে উস্তাদ, আভায েনদ্ধে ভা-ফাফা, 

আভায কেনয বাইনফান  আভায পযঙ্গী ভুিামদ এফিং উম্যনত ভুমরভায ফহু 

দে আভায প্রতীক্ষাে প্রয গুণনিন। মওন্তু ভে অমতফামত নচ্ছ অথর্ এভন 

কওান যাস্তা কফয নচ্ছ না, মা অমতিভ ওনয আমভ তানদয মনওি কৌিনত াময। 

তানদয দীখচো আভানও আয আভায নীযফ িন্দন তানদযনও অমিয ওনয তুরনি, 

মওন্তু মও ফা ওযায আনি? তাযা অাে আয আমভ অাযক। তানদয দৃমি 

আভাননয মদনও মনফদ্ধ, আয আভায দৃমি কমদনওই আফদ্ধ। আভানদয 

ওনরযই হৃদনেয ফানা, ওঔন আভানদয ওনরয ভামরও ভান আল্লা কওান 

এওমি যাস্তা ঔুনর কদনফন, আয আমভ ক থ অমতিভ ওনয প্রতীক্ষভান কই 

ফেমিেকনণয নঙ্গ আমরঙ্গনাফদ্ধ নত াযফ আয ওায ফা ওদভফুম ওযনত 

াযফ। 
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মফভান কথনও অফতযণ ওনয আমভ ারাভ মফভান ফন্দনযয মফস্তৃত রাউনি র্নর মাই। 

ওুপুযীয এই আফাবূমভনত প্রনফ ওনয আমভ আভায প্রনোিনীে দআুভূ াে 

ওময। আি এঔানন অস্বাবামফও কওান বীড় ফা কেরানেমর কনই। আমভ ইমভনগ্রন 

পযভ ূযণ ওনয এওিন অমপাযনও আভায ানািচ কদই। ক মনমদ্বচধাে মবতনয 

প্রনফনয মর কভনয কদে। আমভ আইনানুকবানফ ত্রুয বূমভনত প্রনফ ওময। এত 

নি ইমভনগ্রন োে আমভ ঔফুই ুরমওত মিরাভ আমভ আভায যনফয কাওয 

আদাে ওযমিরাভ। অথর্ আি কথনও ভাত্র এও ফিয ূনফচ শুধুভাত্র োনমিি মাত্রী 

মননফ আমভ কফাম্বাই মফভান ফন্দনয অফতযণ ওময। আভায মনওি ডরায  াউণ্ড 

উবেমিই মির। বাযনতয করারু ভুমযওযা আভানও কফিন ওনয ধনয। কওান কওান 

অমপায আভানও ওাফু ওযায িনে ধভওী মদনত থানও। আফায কওউ কওউ দক্ষ 

দারানরয ভত ওনেওমি ডরায মদনে আভানও ভুি োয যাভচ মদনত থানও। 

অনার্ায  মনরচজ্জতায এই নৃতে ভাত্র ওনেও মভমনি িােী ে। আল্লায যভনত 

কমদন অওস্ভাৎ আভায ভেভত কিানধয উনদ্রও ে। তঔন আমভ বুনর মাই কম, 

আমভ আভায মনওৃিতভ দুভননয কদন অফিান ওযমি, নামও ওযার্ীয মনস্তায 

ানওচয ভনঞ্চ দােঁমড়নে বাযনতয মফরুনদ্ধ ভানফন বালণ মদমচ্ছ। কফাম্বাই মফভান 

ফন্দনয মঔন আমভ আভায িাত উর্ু আোিনও আনযওিু উর্ু ওনয ওড়া ওড়া 

ওথা শুনানত রাকরাভ, তঔন কঔানন ভানফনয রূ মননত রাকর। অনোনে 

অমপাযযা কঔানন এন উমিত র। এ দৃে কদনঔ াভানে ূনফচ কমই 

অমপানযয ডরানযয িনে রারা ঝযমির ক িংওুমর্ত নে ককর। ক াদামধা 

এও দযনফ কভৌরবীয মনওি কথনও ডরায রুনি কনোয মপমওনয মির। মওন্তু 

মযনফ প্রমতওুর নে মাোে ক খুনলয মযফনতচ রজ্জা কনত রাকনরা আয 

আমভ মনমশ্চনন্ত ইমণ্ডোন এোযরাইনেয মফভাননমানক ওযার্ী মাত্রা ওযরাভ। 

কফাম্বাইনেয যণনক্ষনত্র প্রামপ্ত পরতায কখায কওনি মাোয ুনফচই ওযার্ী মফভান 

ফন্দনয স্বািে অমধদপ্তনযয করানওযা করথ ওাডচ না থাওায ওাযনণ আি মদন মচন্ত 

আভানও এওমি াাতানর নিযফন্দী ওনয যানঔ।1 ক উাঔোন মফস্ভেওয। 

ইনাআল্লা যফতচীনত ওঔন নুমাক নর তা শুনাফ। 

                                                           
1 (ম্ভফত তঔন বাযনত কিক ভাভাযী র্রমির। মায দরুন বাযত কথনও আকত 

করাওনদয ভনধে মানদয মনওি করথ ওাডচ না থাওনতা, তানদযনও াাতানর 
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মদল্লী মফভান ফন্দয কথনও আমভ কিমরনপান ওনয িানরাভ, ফ মেওোও ভত আনি। 

কিমক্স মননে কানিনরয মদনও যোনা ওযরাভ। কিমক্সোরা আভানও ফড় ধযননয 

এওিন আযফ ানেঔ ভনন ওনয মওিু ামতনে কনোয মযওল্পনা বতযী ওযমির। 

মওন্তু আমভ কতা িাক মিরাভ। ওথায ভানঝ আমভ তানও বে ধমযনে মদরাভ। পনর 

ক কওান প্রওায েতানী না ওনয আভানও কািা কানিনর নামভনে কদে। কানির 

ওনক্ষ আমভ কযভ ামন মদনে উম ু ওনয নাভাম আদাে ওময। যাত দুিাে আভায 

ঙ্গীকণ র্নর আনন। তানদয ানথ কদঔা াক্ষাত  মওিুক্ষণ ওথাফাতচাে ফুঝনত 

াময কম, আরাভদুমরল্লা, ফমওিু মেও আনি। আমভ আভায ম্যুনঔ পরতা 

কদঔনত ামচ্ছরাভ। আল্লায াানমে ক ওানিয ফমওিু আাতীতরূন আনা 

আমন কনে মামচ্ছরাভ। কম ওানিয িনে আমভ কত মতন ফিয ধনয 

মফযাভীনবানফ কভনত ওযমিরাভ, মায র্ূড়ান্ত মদ্ধান্ত যভমানুর ভফুাযনওয ভত 

মফত্র ভানয কতই তামযঔ যানত ভুিামদীননদয দচায ভানফী াল্লাল্লাহু 

আরাইম োাল্লানভয মফত্র যমায ম্যুনঔ ফন দুআ  ওান্নায ভাধেনভ ওযা 

নেমির, ভদীনা ভনুাোযায মফত্র বূমভনত আভায উয কম ওানিয দামেে অচণ 

ওযা নেমির, ভদীনা ভুনাোযায মফত্র ভামিনত আমভ কম ওানিয দাোত এফিং 

কম আনন্দারননয রক্ষে, উনেে  কেনতন্ত্র মরমঔ। মায প্রর্াযনমাকে অিং করঔনওয 

নাভ িাড়াই অননওগুনরা বালাে ভুমদ্রত ে। 

এ আনন্দারন াধাযণ কওান আনন্দারন নে। এমি মফ কওামি ভুরভাননয িান-

ভার  ঈভান-আভর কপািনতয মফলে মির। এমি মির মতন ািায ভমিদ 

িংযক্ষনণয মযওল্পনা। এমি মফমবন্ন অমধওৃত ইরাভী যানষ্ট্রয স্বাধীনতায িনে 

নমামকতায আনন্দারন মির। আমভ এ ওানিয িনে ফচমদও কথনও ীভাীন 

নমামকতা ামচ্ছরাভ। কম ওাযনণ আমভ আল্লায দযফানয ওৃতজ্ঞতাভুঔয মিরাভ। 

আমভ মননি অমববূত মিরাভ কম, র্তুমদচও কথনও আমভ শুধ ুনমামকতাই ামচ্ছ। 

প্রমতমি ধা দ্রুত ায মচ্ছ। মা আভায ভনধে স্বমনবচযতা ৃমি ওনয। আমভ মফো 

ওময, ইনাআল্লা এ ওাি আল্লায দযফানয ভওফুর নে ককনি এফিং তায র্ূড়ান্ত 

                                                                                                                    
াোননা ত।) 
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পরতায মফলে পোরা নে ককনি। ুতযািং ভস্ত তথে মননিয ভনধে ীভাফদ্ধ 

যামঔ। ওাযণ,মফলেমি িড়াননা ভীর্ীন ভনন েমন। 

আভায ইচ্ছা মির কম, মযওল্পনাভামপও ওাি মত অগ্রয নফ, ানথ ানথ 

িংমশ্লি াঔায করাওনদযনও নঙ্গ মননত থাওফ। ওািমি মমদ িমির, দুরূ, দীখচ 

 বধমচিংওুর মির, মওন্তু অমত উৎওৃি পর রানবয প্রতোা মির। এযয মঔন 

প্রাথমভও ওর ওাি ম্পন্ন র, তঔন আমভ ভীর্ীন ভনন ওযরাভ কম, মননিই 

ওভচনক্ষনত্র অফতীণচ নে তা মনযীক্ষা ওনয কদঔফ  মথাযীমত আনন্দারন আযম্ভ 

ওযফ। ানথ ানথ ওাশ্মীয প্রানন্ত মাোয িংওল্প ওময। অথর্ কঔানন আভায 

মফনল কওান ওাি মির না। মওন্তু মিানদয ভেদাননয পমীরত, ভুিামদনদয নঙ্গ 

াক্ষাত, তানদয া ফধচন, ঐওে িাননয য তা াওানাি ওযা এফিং ওামচত 

মিানদ অিংগ্রণ ওযায ফানা  আল্লায নথ িান কদোয আনফক কঔানন 

মাোয িনে আভানও আগ্রী ওনয। মাই কাও, আমভ কম উনেনে এঔানন 

এনমি, প্রথনভ আমভ কই ওাি শুরু ওময। 

মওন্তু এই বূঔনণ্ডই ―কযমভ রুভার‖ আনন্দারন ভাঝনথই ধযা নড় মাে। এই 

আনন্দারননয অননও ওরোণই রাব নেনি। মওন্তু কম রক্ষেনও াভনন কযনঔ এই 

আনন্দারন শুরু ওযা ে, ক ভে তা ূণচ েমন। মমদ যফতচীনত মওিু না মওি ু

ূণচতা রাব নেনি। আভানদয এই আনন্দারন কযভী রুভানরয আনন্দারননয ভত 

মনঔাদ আল্লায ন্তুমিয িনেই শুরু নেনি। এমি মমদ ঐ আনন্দারননয 

কভাওানফরাে মওিুই নে, মওন্তু এয রক্ষে অননও ফড়, মমদ এতদবুনেয ভানঝয 

তুরনা এভনই, কমভন এও কপািা ামনয তুরনা াকনযয নঙ্গ। মওন্তু উবে 

আনন্দারননয রক্ষে অমবন্ন মির। এই আনন্দারন মির ূফচ আনন্দারননয 

অফমিািংনয অন্তবুচি। আনন্দারননয ওাি ভাত্র শুরু নেনি। এ ভে আভায 

পনযয মাফতীে কপ্রাগ্রাভ মেও নে মাে। এ ফোানয কমঔাননই ওঔা নেনি 

কঔাননই অপ্রতোমত পরতা রাব নেনি। মফনল  াধাযনণয আনফক  

আত্মদাননয ফানা আভানও অমধও প্রবামফত ওনয। ওনেওমি কপ্রাগ্রাভ র্ুমওনে আমভ 

ওাশ্মীয মাোয মদ্ধান্ত কনই এফিং অফমি ওাি কঔান কথনও মপনয এন ওযায 

ইচ্ছা ওময। মাোয ূনফচ দুআ ওময, ক আল্লা! আভায ওাশ্মীনযয পযনও ভগ্র 

ভুমরভ উম্যায িনে ওরোণওয ওয। তাযয ওাশ্মীনযই আভায ানে কফড়ী আয 

ানত াতওড়া যাননা ে। কযভী রুভার আনন্দারনন ―আনন্দারন‖ কগ্রপতায 
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নেমির। আয এঔানন আনন্দারনওাযী কগ্রপতায র। এঔন মমদ আনন্দারননয 

মফমক্ষপ্ত উওামযতা র্ারু যনেনি, মওন্তু মম্যমরত আিভণ মমিনে মকনেনি। আমভ 

ফন্দী োে ফ ―ুতা‖ এনরানভনরা নে ককনি। মওন্তু উেীনা এঔন অফমি 

যনেনি। আল্লা ওরুন কম, মফ কওামি ভুরভাননয মর্ন্তা মননে, ািায ািায 

ভমিনদয দযদ মননে, মফর্ক্ষণতা  কভধা এফিং ওুযআননয আনরা মননে, আল্লায 

তাপীও  ভুরভাননদয নমামকতাে কওউ এওিন দােঁমড়নে মাও এফিং এ 

ওািনও ূণচতা দান ওরুও, মায মবমত্ত িামত নেনি। 

 

যাত্রা  শুরু 

আভযা মফত্র ভদীনাে হুমুয াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয মনীমড়ত  ফেমথত 

উম্যনতয িংযক্ষনণয িনে েভ কদোয মদ্ধান্ত মননে মনি মনি এরাওাে মপনয 

মাই। ক ভে বাযনত এভন রাবা উত্তপ্ত মচ্ছর, মায মফনস্ফাযনণ ুযা 

উভানদনয মর্ত্র ানট কমত। ক রাবা আি মফদেভান আনি এফিং তা কবতনয 

কবতনয জ্বরনি। তনফ াথচওে এতিুওু কম, ফতচভানন বাযনতয িংঔোরখু ঔৃিানযা 

ভুরভান, মঔ  কিাি িানতয মন্দুনদয নোে মননিনদযনও অযমক্ষত ভনন ওযনি। 

িামরনভয ঙ্গদাতা মননি কই িুরুনভয মওায অফেই ে, তানত নন্দ নাই। 

এই ভে ওনেওমি কদ পয ওময। আরাভদমুরল্লা, তানত মিানদয ওািনও 

ম্যুনঔ অগ্রয ওযায অননও ুনমাকই ানত আন। ফাফযী ভমিদ মফলনে প্রদত্ত 

আভায বালণভূ মফনেয অননও কদনই কৌনিনি। রাঔ রাঔ ভুরভান ক বালণ 

েফণ ওনযনি। তাই কওান কদনই আভায মযর্ে দাননয প্রনোিন নড়মন এফিং 

ওানিয িনে মনথি ভে  অনুওরূ মযনফ ানত াই। ইউনযানয পয কথনও 

প্রতোফতচননয য দমুি ভুিামদ িংকেন এওীবূত ওযায ওাি কিানয কানয র্রনত 

থানও। 

আরাভদমুরল্লা, আমভ ক ফোানয মযূণচ ভথচন দান ওময। তুযািং ১৯৯৩ 

ঈােীয অনটাফয ভান ―াযওাতুর আনায‖ আত্মপ্রওা ওনয। পনর ওাশ্মীয 

এফিং বাযনতয ভুরভানকণ তানদয ওািংমঔত পরতা ানতয নাকানর কদঔনত 

থানও। াযওাতুর আনানযয অনোনে দামেনেয ানথ ানথ প্রর্ায  প্রওানা 

াঔায ূনফচয দামেে ূনযাে আভায উয নেস্ত ওযা ে। অমধওৃত ওাশ্মীনয 
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যওাতুর আনানযয ঐওে াওানাি ওযায ওাি কস্বচ্ছাে আমভ আভায দামেনে 

মননে কনই। এঔন আভায ম্যুনঔ ওানিয এও দীখচ তামরওা, যওাতুর আনানযয 

ঐওেমফনযাধীনদয দীখচ াময এফিং অননওগুনরা কদ কথনও আা দ্বীমন তাওামায 

দীখচ আফান উমিত। আমভ আভায এ ওর ওাি ম্পন্ন ওযা, দ্বীনী তাওামাভূ 

ুযা ওযা এফিং মফরুদ্ধফাদীনদয কথনও দূনয থাওায িনে এও দীখচ পনযয কপ্রাগ্রাভ 

ফানাই। আভায প্রথভ ভমির মির প্রমতনফী এওমি কদ, তাযয কঔান কথনও 

আভায বাযনতয মফমবন্ন অঞ্চনর মাোয কপ্রাগ্রাভ মির। অমধওৃত ওাশ্মীয মির তায 

যফতচী ভমির। তাযয বাযনতয অনোনে এরাওায ওাি র্ুমওনে মফনেয প্রাে ােঁর্ 

িেমি কদন তাফরীনকয উনেনে পনযয ইচ্ছা মির। দীখচ এই পনয আরনফমনো 

 ফমনোয ভত কদ অন্তবুচি মির। আভায এফ অঞ্চনরয ভিরুভ 

ভুরভাননদয অফিা ওানি কথনও কদঔায ইচ্ছা মির। প্রনতেও কদন িংমক্ষপ্ত 

অফিান ওযায এফিং কঔানওায ফেুনদযনও অফিান ম্পনওচ অফমত ওযায 

কপ্রাগ্রাভ বতযী ওযা ে। ানািচ এফিং মিনওনিয ফেফিা নিই নে মাে। 

রণ্ডনন প্রমতমষ্ঠত ইমণ্ডোন দূতাফা কথনও বাযনতয ভারমিিা মবা কনে মাই। 

ম্ভফত তাযা আভানও মর্ননত ানযমন। ফযিং এওথা মনমশ্চতবানফই ফরা মাে কম, 

তাযা আভানও কর্ননমন। 

আরাভদমুরল্লা, ফেফিানা এভনই মির কম, তাযা কমন আভানও না মর্ননই মবা 

মদনে কদে। পনর যফতচীনত তাযা ঔুফই অনুনার্না ওনয। এমি আল্লা ানওয 

প্রফর ফেফিানা মির কম, মতমন আভানও বাযনত প্রনফ ওযান। আয তঔন তানদয 

িনে অনুনার্না ওযা িাড়া আয মওিুই ওযায মির না। মনশ্চেই আল্লা তাোরা 

ওানপযনদযনও এবানফই রামিত ওনযন এফিং আন ফান্দানদযনও এবানফই াামে 

ওনযন। আভায বাযনত মাো এফিং কঔান কথনও মপনয আা শুধু আয শুধ ু

আল্লায াামে আয অনগু্রনই ম্ভফ নেনি। ওাযাকানয করঔা আনযওমি প্রফে 

এঔানন তুনর ধযমি। প্রফেমি আভায বাযনতয উনেনে যনা োয মওিু দৃে 

আনানদয ম্যুনঔ তুনর ধযনফ। প্রফনেয মনযানাভ ―মনাা। 
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জলোা  
কফিা! আল্লা কপািত ওরুন। .... কফিা! আমভ কতাভানও ফাধা কদফ। আমভ 

কতাভানও আল্লায ারা ওযমি, কফিা। আল্লায ারা। অশ্রুয কপািা 

প্রমতনযানধয কর্িাযত োমরদ াননফয ওণ্ঠস্বয তায হৃদে কফদনায াক্ষে মদমচ্ছর। 

আমভ ফররাভ, আব্বািান! দুঃমশ্চন্তায মও আনি? ইমতূনফচ আমভ মফনদনয 

অননও পয ওনযমি। এনত ওান্নায  অমিয োয মও আনি? আভায ওথা শুনন 

তায র্কু্ষদ্বে কথনও ফােঁধবাঙ্গা নদীয নোে অশ্রু প্রফামত নত থানও। মতমন 

ফরনরন,কফিা! তুমভ কওাথাে মাচ্ছ তায ফই আমভ অফকত আমি। আল্লায যাস্তা, 

এ যাস্তা কথনও ফাধা মদনে আমভ াী নত র্াই না। কফিা! আল্লাই কতাভায 

কনকাফান। তাযয োৎ ওনযই ফরনরন, আমভ মফভান ফন্দয মচন্ত কতাভায নঙ্গ 

মাফ। তায কেূণচ ুমভি এ ওথা শুনন আমভ মওিুিা দুফচর নে মড়। আনফক  

ভুাব্বত আভায হৃদনে তযঙ্গামেত নত থানও। অথর্ আমভ ভুমরভ উম্যায 

ঔামতনয ওর বারফাা  আনফকনও কঝনড় কপনর ফােত অমত দৃঢ় নে এই 

পনযয উনেনে া ফাড়াই। মওন্তু ভাতামতায অতরুনীে আমত্মও ম্পওচ, 

ভুাব্বত  বারফাা আভায অমস্তেনও ওুেঁনয ওুেঁনয কঔনত থানও। ভন র্ামচ্ছর, 

কেযােণ মতানও ঝানি ধময। তায কেনয উতেওাে ামযনে মকনে মননিনও 

মফস্ভৃত ই। মওন্তু াই আমভ মননিনও াভনর কনই। আমভ মর্ন্তা ওযরাভ, আমভ 

মমদ আনফকপ্রফণ নে ামযনে মাই, তানর নথয োন কও ওযনফ? নথ কও 

অগ্রয নফ? আমভ ফররাভ, আব্বািান! আমন মফোভ ওরুন আয আভায িনে 

দুআ ওরুন। মফভান ফন্দনয মাো আনায িনে ভীর্ীন নে। আমন কতা কিননই 

কপনরনিন এমি ফেমতিভধভচী এওমি পয। 

এমি মির ওযার্ীনত দীখচ এই পনযয ূফচ যানতয কল প্রয। খমড়নত তঔন যাত 

ানড় মতনিা কফনি উের। ওযার্ী য এঔন খুমভনে আনি ড়ও  নথয জ্বরন্ত 

ফামতভূ মযনফনও অমধওতয উদাীন ওনয কযনঔনি। আমভ কই কাাও 

মযধান ওযরাভ, মা ফারেওানর এওভে যতাভ। যফতচীনত এই কাানওয 

ফোানয আভায অন্তনয খৃণায ৃমি ে। ওাযণ, আভানদয যিান ওনয িীফন 

ধাযণওাযী নযাধনভযা এই কাাওনও ম্যাননয কাাও ফানাননায িনে এও ানে 

দােঁমড়নে। আয ভুমরভ উম্যায ি যর  াদামধা করানওযা িানরভ 

মওাযীনও ত্রাণওতচা  উন্নমতয থপ্রদচও ভনন ওনয তানদয প্রমতমি কনািংযা, 
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মনরচজ্জ, মননফচাধ  প্রওৃমতমফরুদ্ধ ওািনও গ্রণ ওনয র্নরনি। মওন্তু খৃণা থাওা 

নত্ত্ব আি আভানও এই কাাওই যনত র। এভন কাাও, মা মযধান ওনয 

আমভ মননিই মননিয ওানি রজ্জা ামচ্ছরাভ। তনফ তায উয াদা কাাও 

মযধান ওযায য রজ্জা হ্রা াে। 

মতনিন অন্তযঙ্গ ঙ্গীয ানথ আমভ মফভান ফন্দয কৌমি। আি আভানও কাাও  

মযর্ে মযফতচন ওনয মননিয কদ কথনও এবানফ কমনত নচ্ছ। মওন্তু কওন? ফড় 

দীখচ কই উাঔোন, মা কানাননায া আভায ভনধে কনই এফিং তা ে ওযায 

মি আনানদয ওমরিাে কনই। িংমক্ষপ্ত এই কম, ভুরভাননদযনও যক্ষা ওযায 

িনে, স্বনদনও যক্ষা ওযায িনে, ইরাভী ীভান্তনও যক্ষা ওযায িনে আভায এ 

পয। কম ওাি মির এ কদনয াওনদয ওযণীে। 

মওন্তু াওনদয এ মননে মওনয ভাথা ফেথা। ওাযণ, তাযা ভে াে ভাত্র ােঁর্ 

ফিয। মওন্তু তানদয দামেে অননও। ভাত্র ােঁর্ ফিনযয িংমক্ষপ্ত এই ভনে মননিয 

অধঃস্তননয িনে উািচন ওযনত ে এফিং ুইিাযরোনণ্ডয ফোিংওভূনয উদয ূণচ 

ওযনত ে। তানদয ইরাভ  ভুরভাননয িংযক্ষণ এফিং ীভান্ত যক্ষা ওযায ভত 

অথচীন ওানিয অফয কওাথাে? এ মির এও কফদনা, এও আখাত, আফায 

আনন্দ  কৌবানকেয ভুূতচ কম, আমভ ইরাভ  ভুরভাননদয িনে এফিং আভায 

কদনয িনে এ ফমওিু ওযমিরাভ। মফভান ফন্দনযয মাফতীে ওাি দ্রুত কল ওময। 

এই মফভান ফন্দয কথনওই এ মচন্ত অননওফায মফনদ পয এফিং প্রাে তামধওফায 

আবেন্তযীণ পয ওনযমি, মওন্তু আি মযমিমত মির মবন্নযওভ। ফচদা আিংওা 

মির, মমদ মযমর্ত ওানযা নঙ্গ কদঔা নে মাে, তানর উাে মও নফ? ওাযণ, 

এভন াক্ষাত কতা প্রাে ওর পনযয ভেই নে থানও। আমভ প্রনোিননয ভে 

মযমর্তনদয াত কথনও নি ায াোয িনে মওিু উত্তয ূফচ কথনওই বতযী 

ওনয যামঔ। মওন্তু আল্লায াামে নদ নদ আভায ঙ্গ মদমচ্ছর। 

ওযার্ী মফভান ফন্দয কথনও ঢাওায কানির মচন্ত মযমর্ত ওানযা ভনুঔাভুমঔ নত 

েমন। কম ভে কম অফিা। কমদন কতা আমভ মযমর্তিননদয কথনও রুমওনে 

মপযমিরাভ। আয তায কদড় ফিয য মতায কিরঔানাে ৃথও এওমি কনর ম্পূণচ 

মনঃঙ্গ অফিাে জ্বনয ুড়মিরাভ। ভাথায ফেথাে ওাতযামচ্ছরাভ। তঔন ভন র্ামচ্ছর, 
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আা! কওান মযমর্তিন মমদ এন ারাভ ওযত, আয আভায ভাথাে াত কযনঔ 

এতিুওু ভাত্র মিজ্ঞাা ওযত, আমন কওভন আনিন? মও অফিাে মদন ওািনি? 

 

বাবরী মজজনদর জযয়ারে 

আমভ মঔন বাযনত কৌেঁমি তঔন কঔানন ওিংনগ্র যওায ক্ষভতাে। নযীভা যা 

প্রধানভন্ত্রী। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারনেয ওাশ্মীয াঔা যানি াইরি নাভীে এওিন ককােঁড়া 

ভুমযনওয ানত। আি মঔন আমভ এই প্রফে মরঔমি, এভে যানি াইরি 

ইিকনত কনই। এও ড়ও দুখচিনাে ক ভাযা নড়নি। বাযত কৌনি আমভ আভায 

ওানিয িও বতযী ওময। আমভ দৃঢ় িংওল্প ওময কম, ইনাআল্লা, অনমাধো মকনে 

ফাফযী ভমিদ মমোযত ওযায কৌবাকে রাব ওযফ। প্রাথমভও ওাি কল ওযনত 

দুই-মতন মদন ায নে মাে। মদল্লীয এওমি কানিনর এওমি রুভ বাড়া ওনযমিরাভ। 

নাভাম ড়ায িনে কওান কওান ভে দূযফতচী ভমিনদ র্নর কমতাভ। আফায কওান 

কওান ভে কানির ওনক্ষই ড়তাভ। মদল্লীনত ীলচিানীে ওনেওিন ভুিামদ ফেুয 

ানথ াক্ষাত ে। তানদয কওউ কওউ মওিুমদন ধনয অফয ফনমির। আমভ 

তানদযনও মফমবন্ন ওানিয িনে প্রস্তুত ওময। বাযনতয ১৩ মদননয এই অফিাননয 

অন্তযানর দীখচ এও দাস্তান যনেনি। তায মওিু উনল্লঔ ওযফ, আয মওিু ওযফ না। 

আিনওয এই আনয ফাফযী ভমিদ মমোযত ওযায খিনামি তুনর ধযমি। ােও 

এফায আুন, আিনও ওাযাকানয মরমঔত কই প্রফেমি াে ওযমি, মায মনযানাভ 

―ফাফযী ভমিনদয মমোযত‖। 

িকমদ্বঔোত ধভচীে প্রমতষ্ঠানভূ িংমক্ষপ্ত মযদচননয য এঔন আভানদয কাড়ী 

পনেিাফাদ অমবভুনঔ এমকনে র্রনি। আভযা র্াযিন আনযাীয ওনরই থ 

ম্পনওচ অনফমত। মওন্তু এওমি আনফক, এওমি দযদ এফিং এওমি আওলচণ 

আভানদযনও ভমিনরয মদনও কিনন মননচ্ছ। পনেিাফাদ কৌনি এওমি ফািায দৃ 

অঞ্চনর আভযা অল্প ভনেয িনে মাত্রামফযমত ওময। যফতচী পয মফদিংওুর 

নত ানয। ওাযণ, অনননওই এ যওভই ফনরনিন, মওন্তু আভযা এফ আিংওায 

মদনও ভ্রুনক্ষ না ওনয শুধু ভমির মচন্ত কৌেঁিনত র্ামচ্ছরাভ মেও কই তনঙ্গয 

নোে, কম প্রদীনয উয ঝামনে নড়, মওন্তু তায ডানা  ারও কওনি মাোয 

ফা জ্বনর মাোয বে ওনয না। 
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অনে এওমি ওানিয উনেনে কাড়ী থাভাননা নেমির, মওন্তু আল্লায 

কভনযফানীনত আভানদয আর ওাি নে ককর। ভস্তনও িুমধাযী  কদন 

ভাদযাায িানত্রয কাাও মযমত োভরা যনঙ্গয এও মুফও মননি মননিই 

আভানদয কাড়ীয মনওি র্নর আন। আভানদয মনওি এন ক ারাভ ওনয। 

আভযা তামরনফ ইরভ আয ক তামরনফ ইরভ। তাই দুই মভমননিই আভযা 

যস্পনযয অওৃমত্রভ নমাকী নে মাই। ক মিজ্ঞাা ওনয, আনাযা কওাথাে 

মানচ্ছন? আভযা তায ওথায উত্তয কদোয মযফনতচ মিজ্ঞাা ওময, শুননমি ফাফযী 

ভমিদ নামও এঔান কথনও অল্প দনূয, অনমাধো নাভও অঞ্চনর? ক মফলাদভে ওনণ্ঠ 

ফরর—ােঁ মির। আমভ ফররাভ, এঔন মও অফিা? ক ফরর, ীদ ওযা নেনি। 

কঔানন অিােী ভমন্দয মনভচাণ ওযা নেনি। র্তুমদচনও ািায ািায স্ত্র ুমরনয 

ওড়া াাযা যনেনি। আমভ ফররাভ, তুমভ মওবানফ িাননর? ক ফরর, আমভ 

মওিুমদন ূনফচ িদ্মনফন কঔানন মকনেমিরাভ। তায মবতয মচন্ত কদনঔ এনমি। 

আমভ ফররাভ, আভযা কমনত র্াইনর মওবানফ কমনত নফ? ক ফরর, আমভ ানথ 

মামচ্ছ। কর্িা ওযফ। মওিু মফদ যনেনি, মওন্তু আমভ তায ধায ধামযনা। ক 

আভানদয নঙ্গ কামড়নত উনে ফন। কাড়ীয ইমিন গুনগুমননে নে। তঔন আভানদয 

এওিন েনদ্ধে র্য গুনগুমননে ফনরন, ―িংওল্প দৃঢ় নর কভানড় কভানড় 

নমাকী াো মাে।‖ 

মথভনধে িাননত াময কম, ক কেরীয এওমি ভাদযাায িাত্র। অনে এওমি 

ভাদযাাে বমতচ নত ইচু্ছও। মওন্তু কঔানন বমতচ নত ানযমন। বমতচ নত াযনফ, 

কতভন আা কনই। আমভ তানও ফররাভ, কপযায নথ ইনাআল্লা তুমভ বমতচ 

নত াযনফ। ক অমববূত নে স্বতঃস্ফূতচবানফ ফনর নে, মওরূন? আমভ 

ফররাভ, অভমন। ক মিজ্ঞাা ওযর, আনায নাভ? আমভ ফররাভ, নাভীন। 

তাযয আমভ তানও ফুঝারাভ, মপ্রে! নাভ মযর্নেয আফনতচ নড়া না। কতাভায 

বমতচ োয দযওায থাওনর আল্লায কভনযফানীনত তায ফেফিা নে মানফ। 

আভানদয নঙ্গ এওিন ফেু যনেনিন। মতমন ঐ প্রমতষ্ঠাননয ফেু। মওিুক্ষণ য 

আভযা অনমাধোে কৌমি। কই নকযী কমঔানন কভাখর ম্রাি ফাফনযয নানভ ম্পিৃ 

ভুরভাননদয এফাদতঔানা ―ফাফযী ভমিদ‖ মির। ১৯৯২ ঈােীয মডনম্বনযয ৬ 

তামযনঔ এই নকযীনত রক্ষ রক্ষ ভুমযও এওমত্রত নে ভান এই ভমিদনও ীদ 

ওনয। তাযা ভুরভাননদয অন্তনয এভন এও আখাত ওনয, মা ঐ ভে মচন্ত 
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শুওানফ না, কম মচন্ত এ ভমিদ তায ূনফচয িােকাে ূণচ প্রতানয নঙ্গ মনমভচত 

না নফ এফিং তায ঔন ড়া প্রনতেওমি াথনযয প্রমতনাধ গ্রণ ওযা না নফ। 

অনমাধোে প্রনফ ওযনতই আভায অন্তয ওােঁনত থানও। দুঃঔ  কিানধ ওমরিা 

জ্বরনত থানও। কর্ানঔয ামন ফাইনয কমড়নে ড়ায উিভ ে। পনর কাড়ী র্ারানত 

ভো মচ্ছর। আভানদয আত্মভমচাদায যীক্ষায অওৃতওামচতায পরাপর, 

আভানদয বীরুতা  আযাভমপ্রেতায বেিয মযণমত অল্প নযই আভানদয দৃমিয 

ম্যুনঔ কদঔা মদনফ। রজ্জাে ভাথা নত নে আমির। অন্তয অযাধানুবূমতনত  

অনুতান ওােঁমির। আ! ক মদনমি কদঔনত র, কমমদন মন্দুযা আভানদয 

িীফোে ভান এই ভমিদনও কবনঙ্গ কপনর। এই ভমিদ মও এতীভ মির? 

দুমনোয ফুও কথনও মও ভুরভান মনঃনল নে মকনেমির? এই দৃে ফাযফায মও 

খিনত থাওনফ? 

কফদনায তযঙ্গ, দুঃনঔয আখাত এফিং অন্তনয মফদ্ধ প্রেযামি অনমাধোে কৌিনতই 

আভানও দুফচর ওনয কপনর। আভানদয কাড়ী ুযাতন ধানর্য খনফমতূণচ যমিনত 

প্রনফ ওনযনি। ভমন্দনযয তীক্ষ্ণ র্ূড়া আভায অন্তয মিদ্র ওযমির। কর্ৌযাস্তা  

ভাড়নওয উবে ানেচ কনযনওয প্রতীওভূ জ্বরজ্বর ওযমির। তামরনফ 

ইরভমিয মনওি আমভ ভমিনদয থ মিজ্ঞাা ওময। ক মদ্বধাে নড় মাে। ইমতূনফচ 

ক দেনি এনমির। ক তঔন িংওীণচ কমরথ অমতিভ ওনয ভমিনদয মনওি 

মকনেমির। কাড়ীথ তায িানা মির না। ক ফরর, এঔানন এওমি ভামায আনি। 

র্রুন আভযা প্রথনভ কঔানন মাই। কঔান কথনও যাস্তা কফয ওনয কনফ। আভযা 

ভামানয মাই। কেতাথয  ভভচয াথনয বতযী ভামায। মযচ্ছন্ন আমঙ্গনা। 

আকযফামতয ুকমেনত বযা ফড় এওমি ওক্ষ। মতনরয কযমরিংনেয ভানঝ াওা উেঁর্ু 

এওমি ওফয অিংঔে র্াদনয আফৃত। কওাণাে দানফাক্স। ানই কিাি এওমি ভমিদ। 

ওনেওিন ফৃদ্ধা ভমরা  শুভ্রফস্ত্র মযমত এওিন ঔানদভ। ঔানদভমি কাড়ী কদনঔই 

ম্যুনঔ অগ্রয নে স্বাকত িানাে। তাযয ভামানযয মবতনয মননে মাে। আভযা 

ূযা পানতা াে ওনয দুআ ওময। করাওমি আভানদযনও ফুমুকচনদয ওাযাভত  

আনযা অননও মওিু কানানত আযম্ভ ওনয। আমভ ফররাভ, আমন আভানদযনও 

ফাফযী ভমিনদ মননে র্রনু। নথ আনায নঙ্গ ওথা নফ। ক ভািযু ভমরানদয 

ভোয ওথা তুনর ধযর। আভযা মওিু কদোয োদা ওযরাভ। তানত ক অতেন্ত 

ঔুী নে ফরনত রাকর, ফাফযী ভমিনদয ধানযই ভুাম্যাদ মেীও নানভ আভায 
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এও ফেুয ফাড়ী যনেনি। আভযা তায ফাড়ীনত মাফ। কঔান কথনও ফমওিু স্পি 

কদঔা মানফ। মদনও ুমরনয নন্দ কথনও ফােঁর্নত াযফ। আভযা ঔুফই ঔুী 

রাভ। ক আভানদয ানথ কাড়ীনত উনে ফর। আমভ ড্রাইমবিং ওযনত রাকরাভ। 

কাড়ীয ভনধে ূনযাে আোি গুিমযত র, ―িংওল্প দৃঢ় নর প্রমত কভানড়ই 

মদাযী াো মাে।‖ 

ভামানযয ফমলচোন ঔানদভ এই নথই কমন ফড় নেনি। ক িংওীণচ কমরথ অমতিভ 

ওযনত থানও। মথভনধে অফমিত মফনল ওনেওমি িাননয মযর্ে কদে। ক ফনর, 

এঔানন ভুরভান ঔুফ ওভ। াভনন এওমি ভমিদ আনফ। ভমিদমি অনধচও 

জ্বামরনে কদো নেনি। তানত িুভআয নাভাম ড়া ে। পনেমাফাদ কথনও এওিন 

কভৌরবী ানফ আয ওনেওিন ভুল্লী এন নাভাম আদাে ওনযন। এঔানওায 

অননওগুনরা ভমিদ ফে ওনয কদো নেনি। মওন্তু ভামাযভূ ঔুফ িােঁওিভওূণচ 

থানও। ঔুফ োিফানিয ানথ ফামলচও য ে। 

এওিু য কই ঐমতামও ভমিদ কদঔনত াই, মায এওািং জ্বারাননা মির। 

আভযা কমি দূয কথনওই কদনঔ ম্যুনঔ র্নর মাই। অল্পক্ষণ য দূয কথনও ুমরনয 

োও আনত কদমঔ। তানদয িংঔো মির অননও। াভানে উেঁর্ু এওমি িােকাে 

ুমরনদযনও তওচাফিাে কদঔা মামচ্ছর। তাযা িংঔোে ওনেও ািায কতা অফেই 

নফ। আমভ ুমরনয ভধে মদনে দ্রুত কাড়ী র্ামরনে মননে মাই। তানদয ভনধে বনর্ 

নড় মাে। ততক্ষনণ আভযা ভমিনদয ানফও দযিায অদূনয কৌেঁনি মাই। 

ভামানযয ঔানদভ করাওমি যাস্তায ধানয কাড়ী দােঁড় ওযাননায িনে ইমঙ্গত ওনয। আমভ 

কাড়ী দােঁড় ওযাই। ঔানদভ করাওমি কাড়ী কথনও কফয নে, এই মেীও! এই মেীও! 

ফনর মর্ৎওায ওযনত থানও। আভযা কাড়ীনত ফন থামও। আভানদয অফিা কদনঔ 

ুমর ফামনী অমিয  মফভূঢ় নে নড়। মত্র ফিয ফেী এও তরুণ ফাড়ীয উয 

কথনও নীনর্য ড়নও কননভ আন। ঔানদভ করাওমি তানও ারাভ ওনয ফনর, 

কভভান এননি, ফাড়ীনত মননে মা। মুফওমি আভানদযনও ফাড়ীনত প্রনফ ওযায 

িনে আফান ওনয। আভযা যাস্তা কথনও ওনেও পুি উেঁর্ুনত অফমিত তায াদাভািা 

 ওােঁর্া ফাড়ীনত প্রনফ ওময। ক যময ফুনাননা ঔাি াভনন এনন ফনত ফরনর 

আভযা ওৃতজ্ঞতা িামননে আভানদয আকভননয উনেে ফেি ওময। ক আভানদযনও 

ফাড়ীয ফাইনয মননে আন এফিং কিাি এওমি ভার্ায উয দােঁমড়নে আভানদযনও কই 

কফদনাূণচ দৃে কদঔাে, মা স্ভযণ ওনয আি আভায অন্তয কওেঁনদ নে। 
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আভানদয কথনও ওনেও পুি দূনয ভামি  াথনযয মফযাি এও স্তু কদঔা মামচ্ছর। 

িাননত াযরাভ, এগুনরা ফাফযী ভমিনদয ধ্বিংাফনল। এ স্তুীওৃত 

ধ্বিংাফননলয উনয ককরুো যনঙ্গয ওানড়য এওমি তােঁফু িানাননা, মায ম্যুনঔ 

ভূমতচ িান ওযা নেনি। এমি ফাফযী ভমিনদয ফুনওয উয বতযী ওযা অিােী 

ভমন্দয। আমভ কর্িা ওযা নত্ত্ব মননিনও িংমত যাঔনত াযমিরাভ না। আভায 

এফিং আভায মপ্রে ফাফযী ভমিনদয ভাঝঔানন এওমি মযঔা, মা যওায ফাফযী 

ভমিনদয মতনমদনও ঔনন ওনয কযনঔনি। আভায অফিা মির কই অযাধীয ভত, 

মায কাপরমতয ুনমানক তায ভানও ীদ ওনয কদো নেনি। আয এঔন ক 

ভানেয ওফনয দােঁমড়নে অশ্রু মফিচন ওযনি। োৎ ওনযই আভায কফদনা কিানধ 

মযণত ে। আমভ দৃঢ় িংওল্প নে ভামিনত ওনেওমি আখাত ওময, মায পনর ধূরা 

উনড় অননও দূয মচন্ত িমড়নে মাে। আমভ ভনন ভননই এ ফনর মননিনও ান্ত্বনা কদই 

কম, ইনাআল্লা! এঔানন এওমদন না এওমদন ফাফযী ভমিদ ুনঃমনমভচত নফ। 

এয বফন কথনও আল্লাহু আওফয ধ্বমন গুিমযত নফ। ভমিদনও কওউ ধ্বিং 

ওযনত াযনফ না? আি ফাফযী ভমিনদয ইভাযত কনই মেওই, মওন্তু তা কওামি 

কওামি ভুরভাননয অন্তনয  ভুনঔ িীমফত আনি। ভুরভান কতা ফনিই ত্রুযা 

মচন্ত এয আনরার্না ওনয ক্লান্ত ে না। আমভ আনফক মভমেত মফযর মফস্ভেওয 

অফিা এফিং অশ্রুমি নেনন ভমিনদয ফুনওয উয ভমন্দয কদঔমিরাভ। এভন 

ভে ঔানদভ করাওমি ফরর, এঔানন কফম ভে দােঁড়াননা মানফ না, মপনয র্রুন। 

আভযা মপনয র্ররাভ। মেীও ানফ ফরনরন, আভায মতা এই ভমিনদয 

কঔদভত ওযনতন। আভানদয ফাড়ী ভমিনদয দযিা িংরি মির। আভায মতা স্বেিং 

তানত নাভাম নড়নিন। মওন্তু আমভ এমি ফেই কদনঔমি। মতমন র্া াননয দাোত 

ওযনরন। আভযা ওৃতজ্ঞতা িামননে কাড়ীয মদনও অগ্রয রাভ। ুমরনয 

ওনেওিন করাও কাড়ীয আন ান দােঁমড়নেমির। কওউ নাম্বায কিি কদঔমির। 

কওউ ম্যুনঔয ওােঁনর্য মবতয মদনে উমও মদমচ্ছর। আমভ তানদয মবতয মদনে তানদয 

প্রমত ভ্রুনক্ষ না ওনয এমকনে মকনে কাড়ীনত উনে ফম। তানদয কর্াযায অমিয 

প্রোফরী এফিং তানদয অন্তনযয উনত্তমিত িানরভী িংওল্পভূ কওান ত্ত্বা প্রমতত 

ওনযন তা আভায িানা মির। আমভ কাড়ী িািচ ওময মওন্তু তানদয কওউ কওউ াভনন 

দােঁমড়নেই থানও। তানদয মনফচাও অফিা ওনরয ভনধে মফস্ভে ৃমি ওযমির। আমভ 

দ্রুতকমতনত কাড়ী র্ামরনে কদই। ম্যুঔি মাীযা তমড়ৎ ডানন ফানভ নয মকনে 
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আত্মযক্ষা ওনয। আভযা কমরনথ ামযনে মাই। আভায অন্তনয এই মফো ফদ্ধভূর 

নেমির কম, কম ভান ত্তা আভানদযনও ফাফযী ভমিনদয িান মমোযত ওযায 

বাকে দান ওনযনিন, মতমন মনশ্চেই এই ভমিদ মনভচানণয ভাধেনভ ঈভানদাযনদয 

অন্তয ীতর ওযনফন। 

ফাফযী ভমিনদয াাদত ঈভান  িংওনল্পয এও নতুন িাকযণ ৃমি ওনযনি। 

এঔন কতা অননও ভুরভান এ ওথা ফনর কম, তাযা ফাফযী ভমিনদয 

যফতচীওানরয ভুরভান। বাযনতয ফচফৃৎ যািননমতও দর ওিংনগ্রনয এঔন 

ফাফযী ভমিদ মফধ্বস্ত োয অননও কফদনা। ওাযণ, ১৯৯৬ ঔৃিানেয মনফচার্নন 

দীখচ ৪৬ ফিয বাযত ানওাযী এই দর কার্নীেবানফ যামিত ে। দনরয 

কনতাযা স্বীওায ওনযনি কম, তানদয যািনেয ফড় এওমি ওাযণ ওিংনগ্রনয 

ানওানর ফাফযী ভমিদ ীদ ো। ুতযািং এঔন ওিংনগ্র ফাফযী ভমিনদয 

নক্ষ মফফৃমতয য মফফৃমত মদনচ্ছ। অযমদনও ফাফযী ভমিদ ীদ ওযায দানে 

দােী মফনিম (বাযতীে িনতা ামিচ)এয মরডাযযা ফাফযী ভমিনদয াাদানতয 

িনে দুঃঔ প্রওা ওযনি। ওাযণ, ভমিদ ীদ ওনয তানদয কমফ উনেে অিচন 

ওযায মির, তা অমিচত েমন। এঔন তানদযনও স্বীওায ওযনত নচ্ছ কম, তাযা 

ভুরভাননদযনও ফুঝনত বুর ওনযনি। তাযা বাযনতয ফুনও কস্পননয ইমতানয 

ুনযাফৃমত্ত খিাননায স্বপ্ন ফাস্তফ নত কদঔনি না। ১৯৯৬ ঔৃিানেয ভানর্চয মনফচার্নন 

মফনিম প্রথভ যওায কেন ওনয। প্রধানভন্ত্রী অিরমফাযী ফািনেী ভাত্র দ 

মভমনি ভে িামতয উনেনে বালণ দান ওনযন। ক বালনণ তানও ফাধে নে ফাফযী 

ভমিনদয আনরার্না ওযনত ে। তাযয আভযা অনািা আনন্দারননয ভে 

বাযতীে ওিংনগ্রনয িাতীে মফতওচ শুমন, তঔন প্রনতেও দেই ফাফযী ভমিনদয 

আনরার্না উোে। ওিংনগ্রনয নাভওযা মরডায যৎ ানোয কতা মতনফায এই ওথা 

ফনর কম, ১৯৯৬কত মঔন ফাফযী ভমিদনও ীদ ওযা ে, তঔন কদ 

াম্প্রদামেও মফমচনেয আফনতচ নড় মাে। 

মফনিময প্রধানভন্ত্রীয বালণ, অতঃয এনম্বরীয আনরার্নাে ফাফযী ভমিনদয 

মফলেমি এভন মিারীবানফ উত্থামত নত কদনঔ আমভ বাফরাভ কম, 

আরাভদমুরল্লা! ভুরভাননদয এওমি মফত্র ইফাদতঔানায ঔুন ুযা বাযত িভ 

ওযনত াযনি না। অননেযা কতা নযয ওথা। কঔাদ কদালীযা াপাই কানচ্ছ। তাই 
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এ খিনা কথনও মফেফাীয ফুনঝ কনো উমর্ত কম, ভুরভাননদয নঙ্গ িক্কয কদো 

ি ফোায নে। 

 

যনুগর এক দুবভ বযজিনের াক্ষাৎ 

বাযনত একায মদননয অফিানওানর অওস্ভাৎ মুনকয এওিন ভান  দুরচব 

ফেমিনেয নঙ্গ াক্ষাৎ ে। ােও আুন আিনওয বফেনও কই াক্ষানতয 

ইমতফৃত্ত াে ওময। মওন্তু আপনা, কই ফেমিে এঔন আয আভানদয ভানঝ কনই! 

কপ্রমভও কতা াওীয দযফানয র্নর ককনিন। ওাযা প্রনওানষ্ঠ মরমঔত কই প্রফনেয 

মনযানাভ ―কপ্রভাস্পনদয মদনও কপ্রমভনওয মাত্রা‖। 

 

জেমাস্পনদর জদনক জেজমনকর যাত্রা 
কওন িামন আি কবায কথনও এওমি মফলে ফাযফায ভমস্তষ্ক কথনও উতনর উনে 

ওাকনি আায িনে আভানও অমিয ওনয তুরমির। মওন্তু আমভ তা করঔায িনে 

কওানবানফই প্রস্তুত মিরাভ না। কওননা ক ওথা আমভ মফস্তামযতবানফ মরঔনর, 

এভন মওিু ফেমিনেয িনে মফদািংওা ৃমি নত ানয, মানদয ভমচাদা  প্রাণ 

যক্ষানথচ আমভ আভায িান ওুযফান ওযনত মিা ফ না। আয অস্পিবানফ 

ইাযা ইমঙ্গনত মরঔনর রাবই ফা মও? ওাযণ, ইমঙ্গনত কতা অননও করঔা নেনি। 

এঔন কতা স্পি ওনয করঔায প্রনোিন কদঔা মদনেনি। ওার কথনও এই 

িানানেঁর্ড়ায ভধে মদনে ভে অমতফামত ে। এওফায কতা ানত ওরভ মননে ফনই 

ড়রাভ। মওন্তু মফলেমি তুনর ধযায া র না। মফলেমি মির ঔফুই াদাভািা। 

আমভ আভায বাযনতয ভুরভান বাইনদয ভীন মননফদন ওযনত র্ামচ্ছরাভ কম, 

তাযা কমন মননিনদয ঈভাননও যক্ষা ওযায িনে অমদুেীন ঔান, আঔরাও হুাইন 

 কফরার ফজ্রনরাবীয নোে করাওনদয ফোানয তওচ থানও। এযা মতনিনই 

আন আন নানভয শুরুনত ―ভারানা‖ ে মরনঔ থানও। 

বাযনতয ত্রমত্রওাভূ তানদয ভূঔচতাুরব অথচীন ফিফেভূ পরা ওনয 

িামনে থানও। মায পনর ত্রমত্রওাভূন অবদ্রতায এও তুপান ফনে র্নরনি। 

এওমদনও কতা আযবান ূযীয ভত ইরানভয ত্রু ফড় ফড় ওরাভ মরনঔ 
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ভুরভাননদয উয আিভণ র্ারানচ্ছ। অযমদনও অমদুেীন ঔান  আঔরাও 

হুাইন ওানভীয ভত করানওযা যওাযী দও  ুযস্কানযয রারাে ইরানভয 

বুর ফোঔো মদনচ্ছ। এ মির আভায প্রমতানদেয প্রথভ মদও। এনত আমভ এওথা 

আযি ওযনত র্ামচ্ছরাভ কম, এযা দু‖িন এফিং নতুন ওনয ভাথা র্াড়া মদনে উো 

কফরার ফজ্রনরাবী মওবানফ ভুরভাননদযনও থভ্রি ওযায কর্িা ওযনি। 

আনরার্নায মদ্বতীোিংন আভায এভন ওর ফেমিনেয নাভ করঔায ইচ্ছা মির, 

মােঁনদয মনওি বাযনতয ওর ভুরভাননয মাো উমর্ত এফিং দ্বীন  দুমনোয ওর 

মফলনে তােঁনদয নঙ্গই যাভচ ওযা উমর্ত। এেঁযা দ্বীননয কম ফোঔো দান ওনযন, 

শুধুভাত্র তাই গ্রণ ওযা উমর্ত। ণুেভে এফ ফেমিে এফিং দ্বীননয এ ওর ভান 

িংযক্ষনওয ভনধে ফচপ্রথভ কমই নাভ আভায ভমস্তনষ্ক আমির মতমন নরন, 

বাযনতয ভুপতীনে আমভ মযত ভারানা ভুপতী ভাভুদরু াান কাঙ্গুী 

(যঃ)এয ম্যামনত নাভ। 

মওন্তু আভায আিংওা মচ্ছর কম, আমভ তােঁয নাভ মরনঔ মদনর আফায মওনা তানও 

বাযনতয িানরভ যওায ওি মদনত শুরু ওনয। ওাযণ ঐ তবাকানদয মনওি 

ওানযা কওান ভমচাদা ফা গুরুে কনই। আি ফিয মচন্ত ভুরভাননদয রফণ কঔনে 

িীফন ধাযণওাযী এই অওৃতজ্ঞযা ভাত্র ঞ্চা ফিয ধনয ননঔয অমধওাযী নেনি। 

আয তাযা কই নঔ কওফরভাত্র ভুরভাননদয মফরুনদ্ধই ফেফায ওযনি। তাযা 

দারুর উরুভ নদোয ভত প্রমতষ্ঠাননয উয অতমওচত আিভণ ওযনত এফিং ফাফযী 

ভমিনদয ভত মফত্র িাননও ীদ ওযনত ওুণ্ঠানফাধ ওনযমন। আল্লা না ওরুন, 

আভায করঔায ওাযনণ মমদ মযত ভুপতী ানফনও তাযা ওি কদে, তানর কতা 

ফড়ই ভননফদনায ওাযণ নফ। তাই আমভ এ মফলনেয উয মওিু করঔায ইচ্ছা 

মযতোক ওময। অথর্ আমভ অননওমদন ধনয এও আগুনন জ্বরমিরাভ। 

বাযনতয ত্রমত্রওাভূ, কমগুনরায ভামরনওযা ওট্টয মন্দু-বানরা কওান দ্বীনী 

আনরার্না িান না। অথর্ অমদেুীন ঔান এফিং আঔরাও হুাইন ওানভী কফ 

মত্রওায ভাধেনভ মফত্র ওুযআননয ভ্রান্ত তাপীনযয মফল িড়ানচ্ছ। তাযা ইরানভয 

কই মর্ত্র তুনর ধযনি, মা মভমচা ওামদোনী, োয বেদ আভাদ ঔান এফিং ককারাভ 

আভাদ াযনবি এেঁনওমির। মফকত মদনগুনরানত অমদুেীন ঔান আপকামনস্তাননয 

মিানদয মফরুনদ্ধ ওনেও নফচয এওমি প্রফে করনঔ। প্রফেমি মত্রওাভূনয 

ম্পাদওীে ৃষ্ঠাে মফনলবানফ িাা ে। আমভ প্রফেমি কল োয িনে অনক্ষা 
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ওযমিরাভ। মঔন মভথো, ফাননাোি  অথচীন প্রকরবতায এই ধাযা ঔতভ ে, 

তঔন আমভ প্রফনেয উয মফস্তামযত এও অমবভত মরমঔ। তানত তায করঔায 

প্রমতমি রাইনন বুর ধময এফিং এ ওথা প্রভাণ ওময কম, আপকামনস্তাননয মিাদ 

ম্পনওচ অমদুেীন ঔাননয মওিুই িানা কনই। ফযিং শুধুভাত্র নিীনফয ওভুু্মমনি 

যওায অমদুেীন ঔাননয আমতথেওানর মা মওিু ফনরনি, ক ঐ ওথাগুনরাই 

মত্রওাে উকনর মদনেনি। অফিা এভন কম, মফমবন্ন মিাদী িংকেন  তায 

প্রধাননদয নাভ মচন্ত ক মেওবানফ িানন না। আমভ এই অমবভত মরনঔ অননেয 

নানভ ামেনে কদই, মওন্তু তা মত্রওাে িাা েমন। ভুরভাননদয ভথচনন করঔা 

প্রাে ওর প্রফনেযই এ অফিা নে থানও। 

ক্ষান্তনয এ ধযননয মওিু ধভচ ফেফােী মমদ কােীনও ভুিামেদ  ভিুতামদ করনঔ 

ফা তমরভা নামযননও মনমচামততা ফনর ফা ফমনো  মপমরমস্তননয ভিুামদনদযনও 

করঔনীয ভাধেনভ মনল কপনর ফা ওুযআন ভিীনদয মফওৃত তাপীয ওনয, তঔন 

তানদয ফ ওথাই িাা ে। তানদয কফ িমফ মত্রওায শ্রীফৃমদ্ধ ওনয, 

কমগুনরানত অমদুেীন ঔান নযীভা যানেয মনওি কথনও দও গ্রণওানর তানও 

করারু দমৃিনত কদঔনি (িমফমি ওনেওমদন ূনফচ মত্রওাে এননি, আয কম-ই তা 

কদনঔনি, কই অতেন্ত রমজ্জত নেনি)। আি ওানর এফ মর্ন্তা আভানও 

তীেবানফ মখনয ধনয। আভায অন্তয ওাদমির। ওাযণ, ভুরভান আি ওত ভিরভু 

অথর্ তানদযনও মেও মদওমননদচনা প্রদানওাযীকণ িনভনক্ষ আনত াযনি না। 

এওমদনও ভুরভাননদযনও িফাই ওযা নচ্ছ, আয অযমদনও মননিনদয কর্াযাযই 

মওিু করাও তানদযনও এই ফনর ান ওযনি কম, িনফনয ভে কতাভযা মর্ৎওায 

ওয কওন? ওার দিা মচন্ত এ মফলে মননে করঔায ইচ্ছানও ভুরতফী যামঔ। 

তাযয কমদননয মত্রওা মননে ড়নত আযম্ভ ওময। ননয মভমনি য মত্রওায 

এও কওাণাে আভায কর্াঔ নড়। ঐ কওাণায ঔফযমি কদনঔ আভায ভনন মচ্ছর কমন 

ৃমথফী কওেঁন উেনি। আভায অন্তনয মেও কতভমন ধাক্কা রানক, কমভন কত ফিয 

আভায ানেঔ মযত আওদাি ভপুতী রী াান ানফ (যঃ)এয ইনন্তওানরয 

িংফাদ শুনন করনকমির। মত্রওাে বাযনতয ভুপতীনে আমভ মযত আওদাি 

ভারানা ভুপতী ভাভুদরু াান কাঙ্গুী (যঃ)এয দুঃঔিনও ভতৃুে িংফাদ মির। 
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(আভযা আল্লাযই িনে এফিং আভযা তােঁয মনওিই মপনয মানফা। ক আল্লা, 

আভানদযনও তােঁয প্রমতদান কথনও ফমঞ্চত ওনযা না এফিং তােঁয অফতচভানন 

আভানদযনও যীক্ষাে কপর না। আভীন।) 

কম ভে বাযতীে ভুরভাননদয উয র্তুমদচও কথনও আিভণ র্রনি এভন ভে 

উম্যনতয ভান এই থপ্রদচও এফিং এভন আনরাওভে ফেমিে র্নর মাো মফযাি 

এও দুখচিনা। 

মযত ভুপতী ানফ (নাঃ ভাঃ) উরাভানে কদফনন্দয ওাভারানতয িীফন্ত প্রতীও 

মিনরন। এ মুনকয অমদ্বতীে ফিা এফিং ইরানভয ভান মর্ন্তানােও মিনরন। আি 

কদফনন্দয পাতাোয আন এভন এও ূনেতা উরমব্ধ ওযনফ, মা ূণচ ো 

ওমেন। ভুপতী াননফয ইরনভয উৎওলচতা ম্পনওচ কতা আনরভকণই মওিু মরঔনত 

ানযন। আভায ভত মনযক্ষনযয িনে কতা তােঁয কমাকেতা অনুধাফন ওযায িনে এ 

ওথাই মনথি কম, মতমন ভুমরুর উরুভ াাযানুনযয ―দনয ভুদাযময‖ (প্রধান 

মক্ষও) এফিং দারুর উরুভ কদফনন্দয প্রধান ভুপতী মিনরন। ামওস্তাননয 

ভুপতীনে আমভ ভুপতী রী াান ানফ মিনরন তােঁয িাত্র। মতমন স্বীে উস্তানদয 

ইরভী উৎওলচতায ওথা ঔুফ কফী ফরনতন। এ কথনও আনাযা মযনতয ইরভী 

ভমচাদা অনভুান ওযনত ানযন। আল্লা াও তােঁনও অম্ভফ স্ভযণমি দান 

ওনযমিনরন। ফৃদ্ধ অফিানত এভন ফেমিনও মর্নন কপরনতন, মায নঙ্গ এওফায 

ভাত্র কদঔা নেনি। 

এই পনয আমভ মদল্লীনত এন িাননত াময কম, মযত ভুপতী ানফ দমক্ষণ 

আমিওা কথনও প্রতোফতচন ওনযনিন। আভায অন্তয তােঁয নঙ্গ কভারাওাত ওযায 

িনে অমিয নে মাে। ওাযণ, আভায অন্তনয তােঁয প্রমত ীভাীন বমি মির। িাত্র 

িভানাে িামভোতুর উরুমভর ইরামভো, আল্লাভা মফন নূযী িাউনন তােঁয নূনয 

মযূণচ আনরার্না শুননমিরাভ। মায ভধুযতা আি অনুবূত ে। তাযয মফত্র 

ভক্কাে এভন কভারাওাত নেমির, মা আমভ কওানমদন বুরনত াযফ না। আয 

এভন অননও খিনা যনেনি, মা আভানও তােঁয বি ফামননে কপনর। মদল্লীনত তায 

াক্ষাত ওযনত মাো আভায িনে ভীর্ীন মির না। মওন্তু তােঁয প্রমত বারফাা  

েদ্ধা আভানও আওলচণ ওযমির। তািাড়া আভায এও ফেু া িুমকনে ফরর, 

কঔানন আনানও কও মর্ননফ? আভযা আনায অনে নাভ ফনর মদফ। ুতযািং 
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আভযা কাৎান কই বাকেফান ফেমিয ফাড়ীনত ককরাভ, কমঔানন মযত অফিান 

ওযমিনরন। মতমন কর্োনয উমফি মিনরন। র্তুমদচনও বি অনুযিনদয বীড়। ফড় 

ফড় উরাভানে কওযাভ উমিত মিনরন। এওিন এওিন ওনয ম্যুনঔ অগ্রয নে 

ভুাপাা ওযমির এফিং দুআ র্ামচ্ছর। মযত তানদয কফময বাকনওই মর্নমিনরন। 

মতমন জ্ঞান  তথেূণচ ওথা ফরমিনরন। তােঁনও ওথা ফরনত কদনঔ আমভ অমযনভে 

আনন্দ রাব ওময। ওাযণ, আমভ শুননমিরাভ কম, ফাধচওেিমনত দুফচরতানতু মতমন 

ওথা ফরনত ানযন না। মওন্তু এঔানন এও অামথচফ মযনফ মফযাি ওযমির। মতমন 

ওথা ফরমিনরন, তােঁয ওথাে আধোমত্মওতা  ইরভ িীফন্ত নে উেমির আমভ তােঁয 

অদূনযই কদািান ু নে ফন মাই। আমভ তােঁয ভুনঔাভণ্ডনর বাযনতয ভুরভাননদয 

উজ্জ্বর অতীত অনুোন ওযমিরাভ। আমভ ভত্ত নে অরও দৃমিনত তায 

মিোযনত ভি মিরাভ। এ ভে আভায ঙ্গী আভানও মযনতয নঙ্গ ভুাপাা 

ওযনত ফনর। আমভ না ওযরাভ, মওন্তু মতমন ীড়াীমড় ওযমিনরন। আমভ ম্যনুঔ 

অগ্রয নে তােঁয ানতয ভনধে াত মদনে ভুাপাা ওময। মতমন আভায উবে াত 

ি ওনয কর্ন ধনযন। আমভ মফর্মরত নে মড় কম, মতমন আভানও মর্নন 

কপনরনিন। মযত মিনজ্ঞ ওনযন, আনায নাভ মও? 

আমভ নীযফ থামও। ওাযণ, তে ফনর কপেঁন কমনত র্ামচ্ছরাভ না। আয তােঁয 

ভিমরন নতেয অনেথা ফরনত র্ামচ্ছরাভ না। মতমন তােঁয স্ববানফয মফযীত দুই 

মতনফায আভায নাভ মিনজ্ঞ ওনযন। আমভ ফররাভ, মযত! আনায মনওি 

দুআয িননে এনমি। এওথা ফনর আমভ মিু নি আম। আমভ মনমশ্চত মিরাভ কম, 

মযত আভানও মর্নন কপনরনিন। এফায আমভ মওিুিা দূনয তােঁয দমক্ষণ মদনও 

কদািানু নে ফন মড়। অল্প নয আমভ রক্ষে ওময কম, মতমন আভায মদনও ফাযফায 

ইাযা ওনয ওথা ফরনিন। আয কওউফা ভাথা খুমযনে আফায কওউফা ভাথা উেঁর্ু ওনয 

আভানও কদঔনি। নয িাননত াময কম, তানদয কওউ এওিন আভানও মর্নন 

কপনর। ক মদ্বতীেিননও এফিং মদ্বতীে িন তৃতীে িননও মযর্ে ফনর কদে। এবানফ 

উমিত ওনর আভায মযর্ে কিনন কপনর। তানদয কওউ কওউ আভায ফোননয 

ওোনি শুননমির। এ অফিা কদনঔ আমভ কঔান কথনও নয ড়াই মনযাদ ভনন 

ওময। এভন না নর আনযা ওত ভেই কম মযনতয ামন্ননধেয স্বাদ উনবাক 

ওযতাভ এফিং এই ভিমর কথনও মযতৃমপ্ত রাব ওযতাভ তায ইেত্তা কনই। 
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মওন্তু আি মঔন তােঁয ইনন্তওানরয িংফাদ াে ওময, তঔন হৃদে আওান কফদনায 

কভখ কিনে মাে। এঔন কও তােঁয ভত ফেুওনণ্ঠ ভুরভাননদযনও ফরনফ, মিাদ পযম। 

বাযনত ওনেওিন করাও িাড়া ফাওী ওনর কওৌর অফরম্বননয াে দান ওযনি, 

ক্ষান্তনয মযত ভুপতী ানফ ফাফযী ভমিদ ীদ োয য ফনরন—আভায 

ভনত ফতচভান বাযত যওায ম্পনওচ ঐ মফধানই প্রমান িে, মা ইিংনযি যওানযয 

উয মির। এঔানন স্ভযণীে কম, ইিংনযি যওানযয মফরুনদ্ধ া আফদুর আিীি 

(যঃ)  অনোনে উরাভানে কওযাভ মিাদ পযম োয পনতাো মদনেমিনরন। 

এওফায মযত ভুপতী ানফ আমিওায এওমি িানভ ভমিনদ িুভুআয ফোন 

ওযমিনরন। ক ভে আমভ কঔানন উমিমত মিরাভ। মওিু করানওয মিাদ 

ম্পনওচ িংে মির, তাযা মযত ভুপতী াননফয কঔদভনত মর্যওুি মরনঔ মিাদ 

ম্পনওচ িাননত র্াে। মযত ফনরন—এ মর্যওুনিয উত্তয মদনর কতাভযা কওউই 

খনয ফন থাওনত াযনফ না। 

এওফায আভযা ওনেওিন াথী ভক্কা ভুওাযযভাে অফিান ওযমিরাভ। 

কৌবাকেিনভ মযত ভুপতী ানফ কঔানন মিনরন। আভানদয এওিন বাযতীে 

ফেু ভুপতী াননফয ঔা ভুযীদ মিনরন। তায নঙ্গ আভযা মযনতয ানথ 

াক্ষানতয উনেনে তােঁয অফিানিনর মাই। ফেুমি আভায মযর্ে মদনত মকনে 

ফনরন, ইমন এওিন ভিুামদ। ভুপতী ানফ আননন্দ ানত আযম্ভ ওনযন। 

উষ্ণবানফ ভুাপাা ওনযন। মতমন তায ভুযীদনও ফনরন—এযা কতা ভিুামদ, মওন্তু 

তুমভ মও? আনয বাই তুমভ ভুিামদ নে মা। তােঁয ওথাে আভযা স্বাদ উনবাক 

ওযমিরাভ। এভন ভে মযত ফনরন—কদঔ বাই! কতাভযা মিাদ ওযনিা, এিা 

ফড় ফযওতূণচ আভর। মওন্তু ভনন যাঔনফ, ফভে মফিনেয প্রতোা ওযনফ না। 

ওঔননা ফদনযয মুনদ্ধয ভত মফিে মভরনফ, ওঔননা উহুনদয মুনদ্ধয ভত ফামেও 

যািে নফ, আয ওঔননা ফা ফামেও কওান পরাপরই কদঔা মানফ না। মওন্তু 

যফতচীনত তায প্রবাফ ড়নফ। এয অননও দৃিান্তই যনেনি, ফচনল দিৃান্ত, মযত 

া ইভাইর ীদ (যঃ), তােঁয ানেঔ  ঙ্গীনদয ফারানওানি ীদ ো। 

এই আনন্দারননয প্রবাফ যফতচীনত প্রওা াে। কভািওথা মিানদ ফেথচতা কনই। 

মযনতয ফাণীরূন নূনযয নদী প্রফামত মচ্ছর। আয আভযা তানত ামযনে মকনে 

ফমওিু মফস্ভৃত মচ্ছরাভ। া এওিন করাও এন ভিমরনয ধাযাফামওতানও 
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মিন্ন ওনয কদে। তায োৎ এই প্রনফন আমভ কম মযভাণ ফেমথত ই, িীফনন আয 

মওিুনতই এত ফেথা াইমন। করাওমি উটা াটা মওিু প্রে ওনয র্নর মাে। মযত 

অতেন্ত বধনমচয ানথ তায ওথা েফণ ওনযন। এ অফিা কদনঔ মযনতয ভননয 

উদাযতায উয আভায ীভাীন ঈলচা ে। করাওমি র্নর মাোয য আভযা দুআ 

কর্নে মফদাে কনই। আভযা আশ্চমচ মিরাভ কম, বাযনতয এওিন ফুমুকচ মওবানফ 

ভুিামদনদয  া এভন ফৃমদ্ধ ওযনিন। মনঃনন্দন তােঁয মিানদয প্রমত 

অমযনভে বারফাা থাওায ওাযনণই আভানদয ভত অনমাকেনদযনও মতমন এবানফ 

উনদ মদনরন। কম উনদ আি মচন্ত অমনচ আভানদয র্য নে আনি এফিং 

আভানদয অন্তনয ান্ত্বনা কমাকানচ্ছ। 

াে! বাযনতয আধোমত্মওতায ভমদযাঔানা আি উদা নে আনি। আি এভন এও 

মনবচীও, মনঃিংে  উদায কঔাদানপ্রনভয াওী মফদাে মননেনিন, এই মফযাননাম্যুঔ 

ভমদযাঔানায িনে মায তীে প্রনোিন মির। অন্তয এই দুঃিংফাদনও কওানভনতই 

কভনন মননত াযমির না। মওন্তু মত্রওা কতা এওথাই ফরমির কম, কপ্রমভও কতা 

কপ্রভাস্পনদয মনওি র্নর মকনেনি। আয এভন িংফাদ প্রাে তেই নে থানও। 

 

ভারনের বাস্তব অবস্থা পযবনবক্ষণ 

মফধ্বস্ত অফিাে নর ফাফযী ভমিনদয মমোযত নীফ ে। কঔানন যমক্ষত 

মনষ্প্রাণ, মনফচাও, নাাও  দুকচেভে ভমূতচ দচন—মমদ তা দূয কথনওই নেনি—

অন্তনয এভন ক্ষনতয ৃমি ওনয, মা এঔন ভননও অমিয ওনয। অননও ভে 

মননিয িীফননয প্রমত মফতৃষ্ণা ৃমি ওনয। মফনলত মঔন আমভ এওমদনও এফ 

ভূমতচূিাযীনদয িাকযণ, অযমদনও আভায ভূমতচ িংাযও িামতয ভনধে ধ্বিংাত্মও 

মনদ্রা  কাপরনতয িীফাণু, া  অিকনযয নোে কদঔনত াই, তঔন আমভ 

মননিনও মনঃঙ্গ অনুবফ ওময। াে! আভায এই মনঃঙ্গতা মমদ দূয ত! বাযত 

অফিানওানর মযত আওদা ভুপতী ভাভুদ াান (যঃ)এয মমোযত আভায 

িনে এও স্ভযণীে অভূরে  প্রামন্তভে উনঢৌওন মির। মা রাব ওযাে আি 

আমভ আল্লা তাোরায কাওয আদাে ওময। বাযনত কওান কওান ভিুামনদয 

াক্ষাত স্ভযণীে নে আনি। আভযা যস্পয ভন ঔুনর মভমরত ই। যস্পনয 

অননও ওথা ফমর। 
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বাযনত আনফকূণচ মওিু উাদান কদঔনত াই। কমগুনরা কাি  ফাস্তফভুঔী 

ো িরুযী। ওােঁর্া ইি আয ওােঁর্া পর কওান ওানিয নে, এফ াভমেও ফেফামচ 

ভাত্র। আি ফচত্র ওােঁর্া ইনিয স্তু। এফ ইিনও হৃদনেয উষ্ণতা, ওমরিায উত্তা, 

ঈভাননয জ্বারা, আভনরয মি এফিং ভেদাননয প্রস্ততা মদনে কওউ মমদ কাি 

ওনয, তানর এভন ি াথনয মযণত নফ, কমগুনরা কওউ বািংনত াযনফ না। 

কমগুনরায আখাত এফিং প্রায কওউই ইনত াযনফ না। মওন্তু কও নফ কই ঈভানী 

উত্তপ্ততায ােঁড়? কও উত্তপ্ত ওযনফ ওমরিায এই যি? কও কপ্রভজ্বারায ভৃত 

আযনও ূনযাে িীফন্ত ওযনফ? ফতচভানন কতা যানতয আফা, উদযূমতচ আয 

মফরামতায মর্ন্তা ওাউনও অফওাই কদে না। 

ভগ্র বাযত মবতনয মবতনয এও আনিেমকমযয ভত জ্বরনি। কঔানন প্রনতেও 

ঈভানদানযয িীফন ধাযণ মফদিংওুর। কওান ম্যামন করাও মননিনও মনযাদ ভনন 

ওনয না। ফেমিে ম্পন্ন কওান ভানুলই কঔানওায অুযাওৃমতয মনমচাতন ে 

ওযনত বতযী নে। োহ্মণেফাদী াম্রািে মা এওান্তই প্রওৃমত  স্ববাফ মফরুদ্ধ, 

অমর্নযই তায ফমওিু  ধ্বন মানফ। তনফ এঔন ঈভানদাযনদয িনে ফনর্নে 

কফী প্রনোিন কমাকে কনতৃনেয। এভন কনতৃে, মায উাদানন উম্যায দযদ, 

ফীযে, কৌরুল, অীভ ামওতা, আল্লায াক্ষানতয িনে াকরাযা, 

মিানদয কিা এফিং ইরানভয এনওওমি াঔা-প্রাঔা  তায বাফধাযায নঙ্গ 

বারফাা থাওনফ। তঔন উভানদনয মর্ত্র এত দ্রুত ানট মানফ, মত দ্রুত 

কযনভয প্রর্ণ্ডতাে াযদ উনয নে। তঔন দুভন তানদয মননিনদয ভনধে রড়নফ, 

ভযনফ আয এনও অযনও তো ওযনফ। আয ভুরভানযা তানদয মবক্ষায ঝুমরনত 

মনযাত্তায মবক্ষা দান ওযনফ। 

বাযত অফিানওানর ওতও ঐমতামও িান কদঔায ুনমাক ে। ওতও িান 

কদনঔ রমজ্জত ই কম, এগুনরা থাওনত আভযা আল্লানও বুনর ফনমি। তাযয 

মননিনদযনও বুনর মকনেমি। এফ িাননয মবমত্তপ্রস্তনয ীদনদয তািা ঔুন  

আনরভনদয খাভ এঔননা আত্মভমচাদায েকাভ কানাে। খুভ কথনও িাকাননায কর্িা 

ওনয। আয ওতও িান কদনঔ দুঃঔ ে কম, এগুনরা ফানাননায মও ফা প্রনোিন 

মির? এফ ইভাযত উম্যতনও মও মদনেনি? এগুনরা কম উম্যতনও মওিু কদেমন, তা 

মনমশ্চত। ফযিং উম্যত কথনও অননও মওিু মিমননে মননেনি এফিং এঔননা মননচ্ছ। াে! 

এফ মমদ মনভচাণ ওযা না ত! তানর িমভন ামন্ত রাব ওযনতা, িমভননয 
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অমধফাীযা ামন্ত রাব ওযত। াে! আদ িামত ফড় ফড় াানড়য উয অমধও 

মযেভ ওযায ূনফচ মননিনদয কিাি অন্তনযয উয মমদ কভনত ওযত। স্ভৃমত কৌধ 

মনভচানণয মযফনতচ কই ভান ত্তায স্ভযণ কৌধ মমদ অন্তনয প্রমতমষ্ঠত ওযত, মায 

স্ভযণই স্ভযমণওা এফিং কৌন্দনমচয ভাওামে। 

 رسا پ ا  نسح نب اجےت ںیہ سج ےک نسح ےک اعقش

 اتب ا ے د ل!نیسح ا اسی یھب ےہ وکیئ ونیسحں ںیم

কম ভান ত্তায কৌন্দমচ-কপ্রমভনওয 

আাদভস্তও কৌন্দনমচ মযণত ে, 

ক অন্তয! ফর কদমঔ, ুন্দযনদয ামযনত 

এভন ুন্দয মও ে? 

বাযত অফিানওানর আমভ ওনেওমি এরাওা পয ওনযমি, ামননথয ভামিনত 

এই আাে া কপমর কম, েত ফা ভাযাোনদযনও ভৃতুেয স্বাদ আস্বাদন 

ওযাননোরা কওান মননফমদতপ্রাণ ভুিামনদয দমর্নহ্নয উয এই অনমাকেয া 

ড়নফ। আভানদয অফিা এই কম, কফ ভুিামদকণ ভাযাোনদয ুযা এও প্রিন্মনও 

তানদয ইরানভয ত্রুতায ফীি ওানয ধ্বিং ওনয মদনেমির। আয আভযা 

ফারথোওায নাভও এওিন ভাযাোনওই কািা ওযনত াযমি না, মায মিংস্ম ভুঔ 

কথনও ভুরভাননদয কপািা কপািা যি এঔন ঝযনি। 

আমভ আধোমত্মও িকনতয ম্রাি মযত আওদা াওীভুর উম্যত ভারানা 

আযাপ আরী থানফী (যঃ)  তায ােচি আল্লা ানওয কখালণা ভত অভয 

িীফননয স্বাদ গ্রণওাযী মযত ানপি িানভন ীদ (যঃ)এয ভামানয ামিয 

ই। িামননা এ ওর ভান ফুমুকচ ফতচভাননয বাযত ম্পনওচ রূনয িকনত মও 

বাফনিন? তােঁনদয মা ফরায মির, তা ফনর ককনিন এফিং মা ওযায মির তা ওনয 

ককনিন। এঔন উম্যনতয দামেে নরা, তাযা কবনফ কদঔনফ, এ ওর ভান ফুমুনকচয 

ওরনভয নূয এফিং ীদনদয ঔনু কথনও তাযা মও ফুনঝনি এফিং মও মনঔনি। 

আভায বাযত অফিানওানরয কই ভুূতচমি ফড়ই স্ভযণীে, মঔন আমভ ভাওফাযানে 

ওানভীনত (ওানভী ওফযিান) ভান ফেমিে ম্পন্ন, উচ্চ ভমচাদাারী, অতুরনীে 

ইরভ  আভনরয াাড় এফিং মিানদয স্তম্ভ মযানত আওানফযনদয ওফযভূনয 
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ভানঝ মফমস্ভত, অমববূত  আত্মমনভমজ্জত অফিাে দােঁমড়নেমিরাভ। আভায ভনন 

মচ্ছর, কমন আভান িমভনন কননভ এননি। ূমচ ভৃমত্তওা কনবচ আত্মনকাননয ফেথচ 

কর্িা ওযনি এফিং ইমতানয এও উজ্জ্বর অধোে ভামিয ফুনও ামেত আনি। 

ওফনযয ধানয ানোজ্জ্বর কফাডচভনূ মঔন দমৃি নড়, তঔন তােঁনদয ম্যামনত নাভ 

কদনঔ অন্তয বমি  েদ্ধাে বনয নে। 

হুজ্জাতুল্লাম মপর আযম মযত ওানভ নানুতফী (যঃ), মযত াইঔুর মন্দ 

(যঃ), মযত াইঔুর ইরাভ ভাদানী (যঃ) এফিং দারুর উরুভ কদফনন্দয 

আনযা নািামন ওত ভান ফেমিে এঔানন ামেত আনিন। প্রনতেও ওফনযয মিনন 

িীফন গ্রনন্থয উজ্জ্বর ৃষ্ঠাভূনয স্তু কর্ানঔ ড়মির। পিয নাভানময য 

ভাত্মানদয কই অাধাযণ উদোনন মাই। আত্মমফস্ভৃত অফিাে ভে ায নত 

থানও। ূনমচয তীে আনরাওচ্ছিাে মঔন প্রওৃমতি ই, তঔন কৌদী আযনফয 

আল্লা কপ্রনভয কফদনাূণচ হৃদনেয অমধওাযী, মুনকয এও ভাঔতীনফয আোি 

আভায ওানন ধ্বমনত নত থানও। আয হৃদে ফীনানও িাক ওযনত থানও। মতমন 

ফরমিনরন, “আল্লাোরাকণ আল্লায বারফাা, তায মমওয এফিং তায নঙ্গ 

মফেস্ততাূণচ িীফন মাননয ফনদৌরনত ভৃতুেয য এও অূফচ  মফস্ভেওয প্রওৃত 

িীফন রাব ওনয থানওন। এভনমও আভানদয ভত দুমনোয কভান ভৃত হৃদনেয 

অমধওাযী করানওযা মঔন কফ আল্লাোরানদয ওথা আনরার্না ওময, তঔন 

আভানদয িীফনন অামথচফ িীফননয উষ্ণতায স্বাদ রাব ওময।” তায ফিনফেয 

কভািাভুমি অথচ তুনর ধযা নরা। এভনই এও অফিা তঔন আভায উয মফযাি 

ওযমির। কই বাফভে ভুূনতচ আভায অন্তনযয মফমর্ত্র উত্থান তন মচ্ছর। অূফচ 

আনফক, অূফচ ওল্পনা  অূফচ উৎা অন্তনয মফওমত মচ্ছর। আভায র্তুচানেচ 

কফ করানওয ওফয যনেনি, মােঁযা পর, স্বাথচও  উনেেূণচ ভান িীফন 

অমতফামত ওনয আন যনফয মনওি র্নর ককনিন এফিং মিনন মননিনদয িনে 

অননও মওিুই কযনঔ ককনিন। 

তাযা আভানদয ভতই ভানুল মিনরন, মওন্তু এভন ওাি তাযা ওনয ককনিন, মা মর্ন্তা 

ওযনর খাভ ঝনয। হৃদে মফস্ভনেয আফনতচ ডুফ মদনত থানও। এ ওর আওামফয 

তাীনদয দােী এফিং ুন্নানতয আনও মিনরন। আমভ তােঁনদয ওফনযয ম্যুনঔ াত 

উমেনে দুআ ওযনর তােঁনদয মক্ষায মযন্থী ত, মমদ তা মনমশ্চতবানফ আল্লায 

দযফানযই উেত, কওান ওফযোরায উনেনে নে। মওন্তু দচনাথচীনদয বুর 
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ফুঝাফুমঝয ম্ভাফনা যনেনি। তাযা যফ কথনও ম্পওচ মিন্ন ওনয ওফযূিাযী নে 

মানফ। তাই আমভ ানতয মযফনতচ অন্তযনও কই যনফয মদনও রুিু ওময, কম যফ 

এেঁনদযনও এভন উৎওলচতা দান ওনযনিন। তায ভীন মননফদন ওময—প্রবু ক! 

আভায ভত অােনও আওামফযনদয মনফনত ওামভোফ ওয। 

এই পযওানরই ইরভ ম্রাি, াদীন যাুনরয মথাথচ বালেওায, ইভাভুর আয 

মযত ভারানা আননাোয া ওাশ্মীযী (যঃ)এয ওফনয ামিয োয 

কৌবাকে ে। ইরনভয এই ভান ম্রাি, কভধা  প্রমতবায অভূরে যতন আি 

ভামিয নীনর্ মফোভ ওযনিন। আভায ওাযারুদ্ধ িীফনন মযনতয প্রণীত গ্রন্থ 

―পেিুর ফাযী‖ আভায ঙ্গী ে। আভায এই অমবনমাক ঐ মওতাফ ঔণ্ডন ওনয কদে 

কম, ফাই আভায ওানিই াে গ্রণ ওযনি, মওন্তু আভানও ােদানওাযী কওউ 

কনই।  

কাঙ্গুনত মাই। কঔানন মদ্বতীে ইভাভ আফূ ানীপা, ওুতফুর ইযাদ মযত কাঙ্গুী 

(যঃ)এয ভামানয ামময োয কৌবাকে রাব ওময। ওফয িংরি ভমিনদ 

নাভাম আদাে ওময, ভন  ভকি মযনতয ইরভী, রূানী  মিাদী ওৃমতনে 

ুযমবত ে। আমভ বাযনত এভন অননও মওিুই কদঔমিরাভ। মওিু ওাি ওযমিরাভ 

মওন্তু প্রাওৃমতও কৌন্দনমচয বূঔণ্ড (ওাশ্মীয) কথনও আরনভ ইরানভয এও 

ােভুঔয ভুিামদ, মনবচীও মিং, এ মুনকয ―িযযায‖ (াাফী িযযায মফন 

আমোয) (াজ্জাদ আপকানী) আভানও এওমি প্রমতশ্রুমত স্ভযণ ওমযনে মদমচ্ছর, 

আয তা নরা মওিুমদন ূনফচ তায আফাননয উত্তনয (ওাশ্মীয উমিমতয) কম 

প্রমতশ্রুমত আমভ তানও মদনেমিরাভ। 

 

কাশ্মীর ফনরর েস্তুজে 

বাযনতয এই পনযয মওিুমদন ূনফচ আমভ এওমি আযফ যানষ্ট্র অফিান ওযমিরাভ। 

কৌবাকেিনভ কিমরনপানন আভায ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননয নঙ্গ ওনথাওথননয 

ুনমাক ে। আভানদয উবনেয ম্পওচ মির ফহু ুযাতন  উষ্ণতাূণচ। মতমন 

মফস্তানয ওাশ্মীনযয কফদনাূণচ আনরঔে, নতুন মযমিমত, খিনাফরী এফিং 

মচনফক্ষনণয পরাপর আভানও কানান। মতমন ূনযাে এই অমবনমাক ওনযন কম, 

কওেীে কনতাকণ যণাঙ্গনন আনন না কওন? মিানদয দাোত মও শুধু ওভচীনদয 
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িনেই? মিানদয ভেদাননয ুঔ-দুঃঔ কওেীে কনতানদয িনে নে মও? দ  

কনতৃনেয যম, করায পােঁদ এফিং যণাঙ্গননয নথয প্রমতফেও ে কওন? তায 

অমবনমাক মির মথাথচ, কওেীে কনতৃে মমদ ককারাগুমরয ফজ্রধ্বমন কথনও দূনয 

পাইর আয মভমিিং মননে িমড়নে থানও, তঔন বীরুতা, দুমনোপ্রীমত  অরতা 

তানদয মযা-উমযাে মফস্তায রাব ওনয। আল্লায মিং তঔন মযনফনয 

আখানত ঔযনকান মযণত ে। তঔন নদ নদ অতীনতয মিাদ এফিং মফকত 

মদননয াভমযও অমবজ্ঞতানও প্রদচনীয উনেনে, ভান ফােঁর্াননায িনে এফিং ঔোমত 

রাব ওযায িনে প্রনোক ওযা ে। ুযাতন দও  ুযস্কায কদমঔনে এফিং ুযাতন 

মুনদ্ধয খিনাফরী শুমননে মফো ওযাননা ে কম, আমভ এও ভে যিােী 

মুদ্ধফাি মিরাভ। াভমযও ওভচওাণ্ড আভানদয কৃদাী আয মুদ্ধ মযর্ারনা 

আভানদযই ওভচ মির। মওন্তু আভযা মমদ ূনযাে যণাঙ্গনন র্নর মাই, তানর 

ভুিামদনদয কনতৃে কদনফ কও? 

ঔযনকা হৃদে এফ মদাযী মঔন মিং হৃদে ভিুামদনদয কনতৃে দান ওনয, তঔন 

মিাদনও মফদ্রু ওযা ে, আনন্দারন ফেো নে মাে এফিং ভিুামদকণ িনভই 

উন্নত গুণাফরী কথনও ফমঞ্চত নত থানও। 

আল্লায মিং ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান কিমরনপানন আভানও ওাশ্মীনযয যণাঙ্গনন 

উমিত োয িনে আভন্ত্রণ িানান আয তায উওামযতা তুনর ধনযন। আভানদয 

এই ওনথাওথন দীখচমদননয ফেু আফযায ক্কানীয ম্যুনঔ মচ্ছর। আভায িানা 

কনই, ফতচভানন মতমন কওাথাে আনিন। ক ভে মতমন ভুিামদনদয ক্ষ কথনও 

আভমন্ত্রত নে এওমি আযফ যানষ্ট্র ওাি ওযমিনরন। ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান তায 

নঙ্গ ওথা ফনরন। আভায বার ভতই স্ভযণ আনি, আমভ ওভাণ্ডায াননফয 

ওানি প্রমতশ্রুমত মদনেমিরাভ। কই প্রমতশ্রুমত এওান্ত তে প্রমতশ্রুমত মির। আমভ 

ফনরমিরাভ, ইনাআল্লা আমভ অফেই ওাশ্মীনয উমিত ফ। যণাঙ্গন প্রতেক্ষ 

ওযফ। কঔানন ফেুনদয নঙ্গ কভারাওাত নফ এফিং ওাশ্মীনযয ফেথা আমভ ওানি 

কথনও উরমব্ধ ওযায ুনমাক াফ। কই ওথাফাতচায য তায দাোতনও হৃদনে 

ফন ওনয আমভ কদন কদন নকনয নকনয পয ওযনত থামও। ওাশ্মীয মাোয 

িনে আভায াভনন থ মির ওনেওমি। কঔাদ ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননও মদ্বতীে ফায 

ওাশ্মীয মাোয িনে আমভ মননি অয এওমি কদ নে বাযনতয ফডচায মচন্ত 
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কিনড় আম। ক ফডচায এঔননা উন্মুি আনি এফিং ইনাআল্লা িানরভযা ধ্বিং 

ো মচন্ত উন্মুি থাওনফ। 

ইমতভনধে ভদীনা ভনুাোযাে কই ঐমতামও বফেও ে এফিং আভায ওাশ্মীয 

মাোয আনযওমি থ ঔুনর মাে। বাযনত এন ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননয নঙ্গ 

কপানন ওথা ে। মতমন প্রাওৃমতও কৌন্দনমচয বূঔনণ্ড ইরাভী কােযনতয ুউচ্চ ফৃক্ষ 

মিনরন। ক ভনেই মতমন ইমণ্ডোন কনাফামনীয ত্ত্বয ওননচর নফ এভন এওিন 

কভিয—কভিয বূনে মিংনও অযণ ওনয বাযত যওানযয মনওি দাফী িানান 

কম, ওভাণ্ডায নারুল্লা ভানূয করিংমড়োরনও ভিু ওনয দা। ক ভে আমভ 

মদল্লীনত অফিান ওযমিরাভ। ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান আয ইমণ্ডোন আভচীয ভনধে 

ইরাভাফাদ (অনন্তনাক) অঞ্চনর িংখলচ র্রমির। যওায ওভাণ্ডায াজ্জাদ 

ঔাননও িীমফত ফা ভৃত ধনয কদোয মফমনভনে মফযাি অিংনওয ুযস্কায কখালণা 

ওনযমির। আমভ মদল্লী থাওা অফিাে বূনে মিং ভুিামদনদয ানত ভাযা নড়। 

যওায তায ঔুননয িনে াজ্জাদ ঔাননও দােী ওনয। আভী, মফএএপ, আইমফ, 

মআইএ এফিং ককানেন্দা ওভচীযা ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননও তন্ন তন্ন ওনয ঔুেঁিমির। 

মদনও ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান স্ববাফুরব অমত প্রামন্তয নঙ্গ শ্রীনকয, 

ইরাভাফাদ (অনন্তনাক)  অনোনে অঞ্চনর কখাযানপযা ওযমির। কাড়ী ােঁমওনে 

কওাোড়া কথনও শুরু ওনয মন্দুোড়া মচন্ত তায অধীনস্ত ভিুামদনদযনও 

মনেন্ত্রণ ওযমির। আমভ মদল্লী কৌিাে তায ভনধে এও নতুন উনত্তিনা ওাি ওনয। 

প্রথনভ মতমন মননিই আভানও ানথ ওনয মননে মাোয িনে মদল্লী পয ওযায 

িংওল্প ওনযন, মওন্তু এওমনষ্ঠ ফেকুণ তায এই মদ্ধানন্ত মদ্বভত কালণ ওনয এফিং 

মযমিমতয িমিরতায ওথা তােঁনও স্ভযণ ওমযনে কদে। াজ্জাদ ঔান মিনরন দৃঢ় 

িংওল্পী এফিং ওানি আনালীন। ভুঔ কথনও কফয ো কওান ওথা কথনও মিু িা 

তায িনে ফচত ফন ওযায ভতই িমির মির। তায উয তায আত্মামবভানী 

মদু্ধফাি ওমফরায ফোও প্রবাফ মির। মওন্তু মতমন মিনরন অূফচ গুণাফরীয 

অমধওাযী। ইরাভ ফা যীোনতয নাভ আনরই মতমন মননিয মদ্ধান্ত কথনও নয 

ফনতন। অথর্ ক িননে তানও মবতনয মবতনয তীে ভুিাাদা ওযনত ত। মায 

রক্ষণ তায নূযানী কর্াযাে কবন উেত। এ ভে ঙ্গীযা অমত ওনি মদল্লীয পয 

কথনও মফযত থাওায িনে তানও ম্যত ওযাে। আভানও মদনে এ ফোানয র্া 

প্রনোক ওযাননা ে। 
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মযননল মতমন কভনন কনন কম, মতমন শ্রীনকনয আভায িনে অনক্ষা ওযনফন, আয 

আমভ অয এওিন থপ্রদচনওয নঙ্গ কঔানন মাফ। আভায থপ্রদচও পনযয 

প্রস্তুমত শুরু ওনযন। ক ভে অমধওৃত ওাশ্মীনযয ওনেওিন ম্যামনত করাও মদল্লী 

এনমিনরন। তানদয কওউ কওউ আভায ওাশ্মীয মাোিা ভীর্ীন ভনন ওযমিনরন 

না। তাযা এনও এওমি মফদিনও দনক্ষ ভনন ওযমিনরন। অযমদনও কওউ 

কওউ এই পনযয কিাযার ভথচও মিনরন। ভুিামদনদয আায-মফানযয ঙ্গী 

ম্যামনত এই ৃষ্ঠনালওকণ আভায পনযয মফস্তামযত ওভচূর্ীয ফোানয দৃঢ়িংওল্প 

মিনরন। প্রস্তুমতয ওাি নি ম্পন্ন ে। ওাশ্মীয মিাদ র্ারু আনি মফধাে এ 

ম্পনওচ মফস্তানয ফরনত আমভ অাযক। যানত আভানও িানাননা ে কম, ওার 

পয নফ। দুুনয মাত্রা ওযা নফ। শ্রীনকয মাোয নথ িম্যুনত িংমক্ষপ্ত অফিান 

নফ। 

যানত আমভ কানিনরয ওনক্ষ রুভার মফমিনে কই ভামরনওয দযফানয ওরোণ 

ওাভনায (ইনস্তঔাযায) উনেনে স্ত প্রামযত ওময, মােঁয অনুওম্পা, অনুদান, 

কনোভতযাম আয আভায ত্রুমি  মফর্ুেমত কদনঔ ফচদা রজ্জায উনদ্রও ে, 

অনুতা ে এফিং বে াই। দ্বীনী ওানিয ফেস্ততায িয কদমঔনে আভযা তােঁয 

স্ভযণ কথনও ওত কানপর নে থামও। তাযয প্রমত িংওনি মতমনই যাস্তা ঔুনর 

কদন। তােঁযই াামে রাব ওময। ক আল্লা আনায নঙ্গ কমন ফেুে  মফেস্ততা 

কাি ে। প্রমতমি ফা তােঁয স্ভযনণ ুযমবত কাও, তানর মফলাদগ্রস্ত এই হৃদে 

ামন্ত রাব ওযনফ। ওাযাপ্রনওানষ্ঠ ফন আভায এই অফিাই মননর্য এই ওমফতাে 

মর্মত্রত ওনযমি। 

ا  وہں ںیم

 

 ا س یک تمہ د اتھکی وہں ھچک لھبنس اجپ

ہ اپھچ رک اھبیتگ ےہ د و ز  د و ز 

 

ن
م
ا  ا دیمی 

 

 پ

ا  وہں ںیم

 

 رھپ رظن ج ب  وخد  ہپ ڑپیت ےہ ڑتپ  اجپ

د و ز  د و ز   وت دقز  ا س یھت ہن ےس ھجم زنمل ۓاہ  

কনয তফ ওরুণাযাম ান দােঁমড়নে মাই, 
মনযাা ামযনে মাে দূনয ফহু দূনয। 

কদনঔ ভভ াযাম অমিযতাে ামযনে মাই। 
াে! কন্তফে মির না কতা, দূনয এত দূনয। 
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কানির ওক্ষ মির আনধা অেওায, আমভ াত প্রামযত ওনয ফায ফায ইনস্তঔাযায 

দুআ াে ওযমিরাভ। আভায মপ্রে যফ ভান আল্লায মনওি তায ইরভ, ওুদযত  

অীভ যভনতয উীরা মদনে তাযই ভীন ওরোণ ওাভনা ওযমিরাভ। কম 

ওরোনণয আমভ ভুতাি, মতমন কই ওরোনণয স্মিা। আমভ আল্লা তাআরানও তােঁয 

মফার অনুগ্রনয উীরা মদনে অমনি কথনও আেে র্ামচ্ছরাভ। ক অমনি, মা 

কথনও ফােঁর্ায আমভ ভুঔানক্ষী আয মতমন তা প্রমততওাযী। 

দুমনোয প্রমতমি ওাি, প্রমতমি উনেে, প্রনতেও আফা-প্রফা এফিং প্রনতেও 

মযমিমত  অফিা, ওরোণ  অওরোনণয ভানঝ ঝুরন্ত থানও। এওভাত্র আল্লায 

ভান ত্ত্বাই ওরোণ দান ওযনত ানযন, আয অওরোণ কথনও যক্ষা ওযনত 

ানযন। ওরোণ এওমি কনোভত, এওমি িরূযত। কই তা রাব ওনয, কম তা রাব 

ওযনত র্াে। কম মননি ওরোণওামভতা  ওরোণ োননয আনফনক ভত্ত থানও এফিং 

প্রমত নদ শুধভুাত্র ওরোনণয োনওাযী ে এফিং ওরোণ মফতযণওাযী ে। 

ইনস্তঔাযায অথচ ওরোণ র্াো, ওরোণ ওাভনা ওযা, আয ওরোণ তারা ওযা। 

আমভ দুআ ওযমিরাভ—ক আভায যফ! আভায পযনও আভায িনে, ভুিামদনদয 

িনে এফিং ভুমরভ উম্যায িনে, দমুনো  আনঔযানত ওরোণওয ফানা। 

পয মির ভাত্র মতনমদননয। দুআ ওযা নেনি অমত ফড়। ভাত্র মতন মদনন মননিয 

িনে, ভুিামদনদয িনে এফিং ভগ্র ভুমরভ উম্যায িনে ওরোণ ঞ্চে ওযা 

মনশ্চে এওমি দুরূ ওাি। এভন ামফচও ওরোণ কতা ফিনযয য ফিয াধনা ওনয, 

ভুিাাদা ওনয, আয মযেভ ওনযই রাব ওযা মাে। মওন্তু দুআ ওযায ভে আভায 

এমদনও রক্ষে মির না। হৃদনেয আওুমত ভুঔ মদনে কফয নত থানও। আয আভায 

িংমক্ষপ্ত পয দীখচ ওযায ফেফিা নে মাে। যাত ায নে মাে। যমদন কিায 

নাভানময য বতযী ই। কাানওয াভানে মযফতচন মন্দুস্তানী ামওস্তানীয 

াথচওে এনওফানয মভমিনে কদে। ঔােফায কথনও কোয, ওাশ্মীয কথনও 

ওনোওুভাযী এফিং অিাও দমযো কথনও আভু দমযো এ ম্পূণচ অঞ্চর এও ভে 

ভুমরভ মফিেীনদয অমবমান আয ভুরভান ীদনদয যনিয মফমনভনে এওও 

বূঔণ্ডরূন আত্মপ্রওা ওনয। ুযা অঞ্চর ইরানভয যনঙ্গ যঙ্গীন ে। যফতচীনত এ 

অঞ্চর কবনঙ্গ র্ুনয ফান্দনযয বাকাবামকয মওায ে। মওন্তু প্রফামত ামনয উয 

দাক ওািনর তা কমভন িােী ে না, এভমনবানফ ভামি আয নদীয িঔভ িােী ে 
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না। তা দ্রুত বনয মাে। ইনাআল্লা, এ ভস্ত অঞ্চর ূনযাে মফত্র নফ। এযা 

ূনযাে ইরানভয কৌন্দমচভারায ভুজ্জ্বর ভুিা নফ। আমভ খয কথনও কফয মচ্ছ 

এভন ভে এওিন ওাশ্মীযী ফমুকুচ আভানও িমড়নে ধনযন। ফুনওয ানথ ফুও 

রাকান। তায নেন মুকনরয অশ্রুধাযা তায শ্রুমি ওযমির। ক পুমনে পুমনে 

ফরমির—আল্লা মপািত ওরুন। আনায ভিচী, মওন্তু আভায যাভচ এঔননা 

এই কম, আমন এই পনযয ফোানয ূনযাে কবনফ কদঔুন। 

 

জদল্লী জবমাে বন্দনর 

ভুিামদনদয মনবচীও নমাকী কই ওাশ্মীযী ফুমুকচ কিাযানিাময ওনযনমন মেও, মওন্তু 

স্পিবালাে আভানও ওাশ্মীয কমনত ফাযণ ওনযনিন। তায তঔন নজ্জয পনযয 

ইযাদা মির। তায স্ত্রীয মিাদী ওভচওানণ্ডয ফৃত্তান্ত আমভ শুননমিরাভ। আমভ কই 

ভমেী নাযীয মনবচীওতা  ফীযনেয ওথা স্বীওায ওযতাভ। মযফাযমি তানদয 

পর ফামণনিেয ফনদৌরনত মনথি মফত্তারী মির। তানদয ওর ম্পদ 

ভুিামদনদয মঔদভনত োওপ মির। বাযতীে ফামনী তানদয মদনও ওনেওফায 

নন্দনয অঙ্গুমর মননদচ ওনয। ওনেওফায ফাড়ী কখযা ওনয তল্লাী র্ারাে, মওন্তু 

ভমরায কওৌর  ফুমদ্ধভত্তায ওাযনণ ভিুামদনদয নঙ্গ তানদয ম্পনওচয মফলেমি 

ককানই যনে মাে। আভায মনওি কই ফুমুনকচয ীড়াীমড়য গুরুে মির অননও। 

মওন্তু পয ভুরতফী ওযা ম্ভফয মির না। ুতযািং আমভ তােঁনও ান্ত্বনা কদই এফিং 

ফুঝাই কম, এঔন শুধুভাত্র দুআ ওযায ভে, আয মওিু ওযায কনই। তাযয আমভ 

তানও আামন্বত ওযায িনে মওিু পমীরত  গুরুনেয ওথা শুনাই। আভায ওথা 

শুনন মতমন নীযফ নে মান এফিং অিংঔে দুআ তায ভুঔ কথনও পুোযায নোে কফয 

নত থানও। 

ইমন নরন মদ্বতীে ফুমুকচ, মমমন আকত মফনদয িনে ভনেয ূনফচই অশ্রু ফলচণ 

ওনযন। ইমতূনফচ মযনত আওদা ভারানা আযাপ আরী থানফী (যঃ)এয 

ওফনয এওিন ফুমুনকচয াক্ষাৎ াই। ম্ভফত মতমন ওফযিান কদঔানানায ওানি 

মননোমিত মিনরন। আমভ মঔন তায নঙ্গ কদঔা ওময, তঔন মতমন অমনচ্ছাওৃতবানফ 

কিানয কিানয ওােঁদনত থানওন। আভযা কওউই তায ওান্নায ওাযণ ফুঝনত ামযমন। 

ক ফাযফায আভায ভুঔ কদঔমির আয ভনফদনা  বারফাায আনফক মফকমরত 
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নে তায কর্াঔ মদনে প্রফামত মচ্ছর। মতমন দু র্ায ফায মওিু ফরনত র্ামচ্ছনরন, 

মওন্তু তায ে করাে আিনও মামচ্ছর। ভনেয িংওীণচতায ওাযনণ আভযা অনেত্র 

মাত্রা ওময। আভযা কাড়ীনত উনে ফায য আমভ তায মদনও তামওনে কদমঔ কম, ক 

দূনয দােঁমড়নে আভানও কদঔনি আয মায মায নে ওােঁদনি। আমভ ফন্দী োয য 

কতা অননও ভানুলই কওেঁনদনি এফিং আওামফযনদয ম্পনওচ িাননত কনযমি কম, 

তােঁযা অশ্রু িংফযণ ওযনত ানযনমন। মওন্তু ফন্দী োয ূনফচ এই দুই ফুমুকচ 

কওেঁনদমিনরন, মানদয আনরার্না মনঃিংনওানর্ আমভ উনল্লঔ ওযরাভ। আল্লা 

তাআরা তানদয উবনেয ভমচাদা ফৃমদ্ধ ওরুন এফিং তােঁয মফনল বারফাা দান ওরুন। 

খয কথনও কফয নে আভযা মদল্লীয মফভান ফন্দনযয মদনও মাত্রা ওময। আমভ আভায 

পযঙ্গীয মনওি কথনও মফভান ফন্দনযয অফিা অফকত নত থামও। মতমন 

ফরনরন—ইনাআল্লা আভানদযনও কওউ মর্ননত াযনফনা। প্রস্তুমত  ফেফিানা 

ঔুফ উৎওৃিভাননয। মফভান ফন্দয কৌেঁনি আমভ নেমিিং রুনভ ফন থামও। আভায 

পযঙ্গী কফামডচিং ওাডচ িংগ্রনয িনে ওাউন্টানয র্নর মান। মফভান ফন্দনযয 

অবেন্তযািংন িনভাকভ  তানদয বনর্নেয ওাযনণ ভানিয ফািানযয দৃে মফযাি 

ওযমির। ভনদয আমধওে ভগ্র বাযতনও দুকচেভে ওনয কযনঔনি। এঔানন এই 

নাাওীয ফেফায র্রমির। যওাযী করানওযা ফচদা ভনদয তারান ফা তায 

ভত্ততাে মফনবায থানও। কওউ তা াোয মর্ন্তাে করনক থানও, আয কম কনে মাে, 

ক এই মযভাণ ান ওনয কম, তায আয হুেঁ থানও না। ওর ানয ভূর এই 

ভনদয মওায ভানুল মফভান ফন্দনয প্রর্ুয মযভানণ মির। আল্লা তাআরা ইরাভী 

কদভূ এফিং ভুরভাননদযনও এই অমবা কথনও যক্ষা ওরুন। ভদ  এইড 

বাযতনও মবতয কথনও এনওফানয অন্তঃাযূনে ওনয কপনরনি। 

মফভান ফন্দনযয এই বহুনল্লানড়য ভনধে আমভ এওমি কাপাে ফন মর্ন্তায িকনত 

ামযনে মাই। ক ভে আমভ আভায মননিয ফাড়ী কথনও ফহুদূনয, দুভননয এওমি 

মফভান ফন্দনয মনযস্ত্র অফিাে যণাঙ্গননয মদনও র্রমি। আমভ ওাশ্মীনযয কই বূঔনণ্ডয 

মদনও মাত্রা ওযমি, কমঔানন দুভননয রাঔ রাঔ বনে ভিুদ যনেনি। বাযনতয 

ককানেন্দা িংিায িনে আভায নাভ  আভায ওণ্ঠস্বয অমযমর্ত মির না। তনফ 

তাযা আভায আওৃমত  কর্াযায ফোানয অফেই অনফমত মির। এনও ওানি 

রামকনে আমভ এই মফদিনও পনযয িনে অগ্রয ই। কাানওয াভানে 

মযফতচন আভানও এঔানওায মযনফনয নঙ্গ এওাওায ওনয কদে। মওন্তু আভায 
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অন্তয ুনযাুময মনমশ্চন্ত মির না। এওিন ভুিামনদয িনে মনযস্ত্র নে দুভননয 

বূঔনণ্ড র্রানপযা ওযা ি ফোায নে। তািাড়া আভায ভুঔভণ্ডনরয ূণচ  খন 

দামড় কম কওান নর্তন যওাযী করাওনও আভায মদনও আওৃি ওযনত ানয। 

উযন্তু এ মফলেমি আভায কফাধকভে মচ্ছর না কম, রক্ষ রক্ষ বননেয ফতচভানন 

ভুিামদনদয নঙ্গ মওবানফ কভারাওাত নফ। শ্রীনকয মফভান ফন্দয কথনও ফাইনয 

কফয ো মওরূন ম্ভফ নফ। মনযাত্তা ফামনীয দেনদয দমৃি এমড়নে 

ভুিামদনদয মেওানাে মও ওনয কৌেঁিা মানফ। শ্রীনকনয অফিানযত ভুিামদকণ 

আভানও ফনরমিনরন কম, এ ফমওিুই ম্ভফ। 

ীমভত িংঔেও মচিওনদয মাতাোত র্ারু থাওায ওাযনণ মফভান ফন্দয িংযমক্ষত 

যনেনি। রক্ষ রক্ষ স্ত্র বনেনদয উমিমতনত আল্লায াামেনও নঙ্গ ওনয 

ভুিামদযা ফচত্র র্রানপযা ওনয থানও। তনফ িমিরতা যনেনি। মওন্তু ইযাইনরয 

াামে াো নত্ত্ব বাযত এঔননা মচন্ত ভুিামদনদযনও মনযস্ত্র ওযনত ানযমন। 

কনাফামনী  মফএএপ এয কওেভূ মচন্ত ভুিামদনদয আিভণ কথনও 

মনযাদ নে। মযমিমত এভন কম, ওানযা অন্তনয ফিতা থাওনর ক মনমদ্বচধাে ফনর 

কপরনফ কম, আল্লা না ওরুন ভুিামদযা দুভননদয নঙ্গ এও নে ককনি। 

অনেথাে কম নযয প্রনতেও কর্ৌযাস্তাে কনা ফািায, প্রনতেও ভল্লাে কনা 

ওোম্প, প্রনতেও কমরনত কনা ির এফিং প্রমতমি গুরুেূণচ িানন কনা াাযা 

মফদেভান, ভুিামদকণ কঔানন আিভনণয মযওল্পনা ওযা কতা দূনযয ওথা, 

কঔানন কতা ামঔয ডানা ঝাপ্টাননা ওল্পনা ওযা মাে না। আি কমভন িংওীণচভনা 

মওিু ভানুনলয এ ওথা ফুনঝ আন না কম, দুভননয ওাযাকানয ফন এওিন 

ভুরভান মও ওনয মওতাফ মরঔনত ানয। এভমনবানফ মওিু ভানুনলয শ্রীনকয  

অনোনে নয ভুিামদনদয দৃঢ় ওভচতৎযতা কফাধকভে ে না! মফভান ফন্দনয 

আমভ মননি এ মফলেমি বাফমিরাভ। মওন্তু আল্লায মি এফিং ভিুামদনদয 

ততায উয আভায ূণচ আিা মির। তাই আমভ বনেয কর্নে অমধও মফস্ভে 

অনুবফ ওযমিরাভ। মফভান ফন্দনয দুভননয কাপরমতয ুনমানক আনযা কফম মওি ু

ওযায মযওল্পনা ওযমিরাভ। 

িামন না ওতক্ষণ আমভ ফাস্তফ িকত কথনও মফমচ্ছন্ন নে ওল্পনায িকনত ামযনে 

মিরাভ। অওস্ভাৎ আভায ওানন ―ভারানা‖ ে ফামড় ঔাে। আমভ খাফনড় মকনে 

ডানন ফানভ কদঔনত থামও। অল্পক্ষনণয ভনধেই আমভ কমমদও কথনও আোি এননি 
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তা ফুঝনত াময। আমভ কদমঔ কম, দইুিন তরুণ দূয কথনও আভানও ডাওনত ডাওনত 

াকনরয নোে অগ্রয নচ্ছ। তাযা ওানি আনর আমভ দােঁমড়নে মাই। উবনে 

ারািনভ আমরঙ্গনাফদ্ধ ে। তাযা এঔননা কিানয কিানয ওথা ফরমির, আমভ 

তানদয এওিননয ানত র্া মদনে এওমদনও মযনে মননে ফমর, এঔানন আমভ 

ভারানা নই। আনাযা কিানয ওথা ফরনফন না। ওানযা ওানি মযর্ে প্রওা 

ওযনফন না। তরুণদ্বে ফৃনিন কথনও এননি। এঔন তাযা মদল্লীয আভদাফাদ মানচ্ছ। 

তাযা ফৃনিনন যাময আভায ফোন শুনননি। আভায মননফদননয য তাযা মযমিমত 

অনুধাফন ওনয এফিং দ্রুত ডানন ফানভ নয নড়। এ খিনাে আমভ অতেন্ত মফর্মরত 

নে মড়। আমভ ফুঝনত াময কম, আভানও এঔননা কর্না মানচ্ছ। 

 

 উদা আকাল 

আভায এই পয মির ―মিাদ‖-এয উনেনে। আয ―মিানদয পয কু্ষদ্র মফদ  

আিংওায দরুন ফেথচ নত ানয না। এ ধযননয পনযয দৃেভূ আওলচণীে এফিং 

িমিরতাভূ বাফূণচ ে। মফভান ফন্দনয কম দুই ফেু আভানও মর্নন কপনর, 

এতক্ষনণ তাযা দূনয র্নর ককনি। আমভ আভায আন কিনড় ডানন ফানভ ােঁিাামি 

ওনয অনে এওমি কর্োনয মকনে ফম। মওিুক্ষণ য আভায পযঙ্গী কফামডচিং ওাডচ 

মননে মপনয আন। আভযা আভানদয াত ফোক তুনর কনই এফিং তল্লাীয য অয 

এওমি রওনক্ষ মাই। ইমতভনধে িম্য ু  শ্রীনকযকাভী মফভানন মাত্রী আনযানণয 

কখালণা ে। আভযা এওমি ফান ওনয কপাওায িাতীে এওমি মফভাননয মনওি 

কৌমি। মফভাননয মি মির ঔুফ কিাি, মওন্তু বীড় না থাওায ওাযনণ মাত্রীযা আনে 

ওনয ফনমির। আমভ ঔামর ানত (মনযস্ত্র) এোয ইমণ্ডোয এই মফভানন আনযাণ 

ওময। আমভ িানতাভ, কম কওান ভুূনতচ মফদ খিনত ানয। ভুনঔ দুআ াে 

ওযমিরাভ। আশ্চনমচয মফলে কম, দুভননয মফভানন র্নড় আমভ মঔন যণাঙ্গনন মামচ্ছ, 

তঔন আভায ভুনঔ কফ আোত মেত নচ্ছ, কমগুনরা মপািনতয িনে াে ওযা 

ে। আয মঔন আমভ দুভননয মফভানন র্নড় ভুমিয িনে ওান্দাানয আমিরাভ, 

তঔন আভায ভুঔ কফ আোত ানে ফেস্ত মির কমগুনরা মফদ কথনও 

ভুমিরাবওানর শুওমযো স্বরূ াে ওযা ে। মনঃনন্দন এভন ওর দুআই 



 

[78] 

 

ওুযআন ভািীনদয ভনধে যনেনি, মা এওিন ভানুনলয িনে ই-যওানর প্রনোিন 

নত ানয। 

মফভান তায পনযয প্রথভ মচাে কল ওনয িম্যু অফতযণ ওনয। িম্যুয মাত্রীযা 

মফভান কথনও কননভ মাে। নতুন মওিু মাত্রী শ্রীনকনযয উনেনে আনযাণ ওনয। 

মফভাননয িানারা মদনে িম্যুয কিাি মফভান ফন্দযমি কদঔা মামচ্ছর। আি আভায 

কর্াঔ কঔারা মির। আয আমভ র্তুচানেয দৃে বারবানফ কদঔনত ামচ্ছরাভ 

(এঔানন স্ভযণ যাঔা দযওায কম, ভানুনলয িনে তায ভুি াতনও ভূরোেন ওযা 

উমর্ত এফিং ভুি াত দ্বাযা তাড়াতামড় উত্তভ  ুৃিংঔর ওাি ম্পাদন ওযা 

উমর্ত। ওাযণ, ওঔন াত ফােঁধা নড় মাে, তা কতা িানা কনই।) মওন্তু এই পনযয 

মতন ফিয য আভানও মঔন মদল্লীয মতায ওাযাকায কথনও িম্যুনত আনা ে, ক 

ভে মফভানন আভায কর্াঔ  াত মির ফােঁধা। আমভ মওিুই কদঔনত ামচ্ছরাভ না। 

এভমনবানফ ভমুি রানবয মদন মঔন আভানও ―কওাি বরোর‖ ওাযাকায কথনও 

িম্যু মফভান ফন্দনয আনা ে, ক ভে আভায কর্াঔ াত ফােঁধা মির। স্বাধীন 

অফিাে কঔারা কর্ানঔ িম্যুয এই দৃে আমভ াফান ভানয কল মদনগুনরানত 

অফনরাওন ওযমিরাভ। অয মদনও কর্াঔ ফে অফিাে িম্যু মফভান ফন্দনয দুইফাযই 

আা নেমির মফত্র যাভামান ভান। 

প্রাে মফ মভমনি মফভান িম্যু মফভান ফন্দনয দােঁমড়নে থানও। ক ভে আমভ 

খুনাক্ষনয এওথা ওল্পনা ওমযমন কম, আভায িীফননয আকাভী ওনেওমি ফিয এই 

নযয এওমি ওাযাকানয অমতফামত ওযনত নফ। মফভান িম্যু কথনও শ্রীনকনযয 

উনেনে উনড় র্রর, আমভ াধাযণবানফ মফভাননয মাত্রীনদযনও মচনফক্ষণ ওময। 

মফভাননয কফময বাক মাত্রী িম্যুনত কননভ ককনি। এঔন মফভানমিনত এওদর মফনদী 

মচিও, ওনেওিন ফেস্ক ওাশ্মীযী  আভযা দু‖ াথী ফনমিরাভ। মফভান কথনও 

কদঔা ৃমথফীয দৃে মির অূফচ এফিং নিযওাড়া। 

দুনধয ভত স্বচ্ছ িরপ্রাতভূ, ফুি র্াদয মযমত উর্ু উেঁর্ু াাড়, ুদূয মফস্তৃত 

ফুি োভর প্রান্তয এফিং িােকাে িােকাে তুলায িূ অূফচ দৃনেয অফতাযণা 

ওনযনি। এই পনযয ওনেও মদন আনকয এওমি পনয আভানদয মফভান মঔন 

কনানরয ওােভুণ্ডু নয অফমিত মফনেয উচ্চতভ র্ূড়ায মনওি কৌেঁনি, তঔন 

মফভাননয কফময বাক মাত্রী আন কিনড় উনে দােঁমড়নে িানারাে ভাথা রামকনে কই 
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দৃে কদঔমির। তানদয ভনধে কথনও কম ফযপাচ্ছামদত ুউচ্চ র্ূড়ামি কদঔনত ামচ্ছর, 

ক ুরমওত নে অনেনও কদঔাননায কর্িা ওযমির। মওন্তু আিনওয এই পনয 

কনানরয কর্নে অমধও ুন্দয ওাশ্মীনযয ফযপাচ্ছামদত র্ূড়া কদঔায িনে কওউই 

আন কিনড় উনে দােঁড়ানচ্ছ না। আয কওউই এই বনমকচও কৌন্দমচ উনবাক ওনয 

উল্লা প্রওা ওযনি না। 

মজ্ব োেঁ, ওাশ্মীনযয অমরনত কমরনত িরুুভ  ফফচযতায কম বেিংওয কঔর কঔরা 

নচ্ছ, তা ওাশ্মীনযয িমভননও কতা ফনিই আওানও মচন্ত মফভলচ  বাযী ওনয 

মদনেনি। এঔন এঔানওায প্রনতেওনও কদঔা মাে ন্ত্রস্ত। ভানুনলয দমৃি ুন্দয দৃনেয 

মযফনতচ ুন্দনযয এই রীরাবূমভনত ৃি কই বেিংওয আগুননয উয মনফদ্ধ, মায 

করমরান মঔা ভগ্র দমক্ষণ এমোনও গ্রা ওনয র্রনি। 

 

শ্রীেগনরর একটি বাডীনে 

মফভান ইমতভনধে শ্রীনকনযয মফভানফন্দনয অফতযণ ওনযনি। িানারায ভধে মদনে 

মফভানফন্দনযয দৃে মযষ্কায কদঔা মানচ্ছ। িােকাে িােকাে আমভচনদয ফািংওায  

কর্ওনাস্টভূ যমিয মফদগ্রস্ত োয াক্ষে মদনচ্ছ। অননও করাও াদা উমদচ 

নয কখাযানপযা ওযনি। মফভানন মমড় রাকাননা নর মাত্রীযা নাভনত শুরু ওনয। 

াদা উমদচ মযমত দু‖িন করাও মমড়য ডানন  ফানভ দােঁড়ার। অফতযণওাযী 

প্রমতমি মাত্রীনও তাযা কবীয দৃমিনত মনযীক্ষণ ওযনি। আমভ তানদয া মদনে 

অমতিভওানর তানদয তীক্ষ্ণ দৃমিয ধাক্কা তীেবানফ অনুবফ ওময। মওন্তু আমভ আভায 

ইমেেভূনও মনেন্ত্রনন কযনঔ মনমফচনে তানদযনও অমতিভ ওনয মাই। 

আভযা মফভানফন্দনযয রাউনি কৌনি কদমঔ কঔানন াধাযণ করানওয কর্নে 

বননেয িংঔোই কফম। রাউনিয ভনধে অননওগুনরা ফািংওায বতযী ওযা নেনি। 

আভযা আভানদয াভানাত্র ানত মননে মফভানফন্দনযয ফাইনয া যামঔ। ভনন 

মচ্ছর কমন আভযা শ্রীনকনয নে, ফযিং কওান কনা িাউমননত এনমি। ড়নওয 

িােকাে িােকাে কনা ফািংওায। বমনওনদয কাড়ীয িংঔো াধাযণ কাড়ীয কর্নে 

কফম। ফচত্র প্রর্ুয বননেয আনানকানা  ফেস্ততা। মনবচযনমাকে ূনত্র িাননত 

াযরাভ কম, বাযত যওায ওাশ্মীনযয ুদৃে যািধানী শ্রীনকযনও ভুিামদনদয 

াত কথনও যক্ষা ওযায িনে ইযাইনরয দক্ষ ভযমফদনদয নমামকতা মননেনি। 
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তাযা কতর আমফনফয মনযাত্তা ফেফিায অনুওযনণ শ্রীনকনয মনযাত্তা প্রমতষ্ঠা 

ওযায কর্িা র্ারানচ্ছ। এওথা তে কম, ফামেও কর্ানঔ শ্রীনকযনও কওউ কদনঔ 

এওথা মফো ওযনত াযনফ না কম, ত ত ভুিামদ এঔানন ফচদা অফিান ওনয। 

এও অঞ্চর কথনও অনে অঞ্চনর মাতাোত ওনয। োযনরই কনিয ভাধেনভ ভগ্র 

ওাশ্মীয উতেওা  িম্যুনত অফমিত ভুিামদনদয নঙ্গ কমাকানমাক যক্ষা ওনয। 

প্রােই ফািংওানযয এই মনমফড় িারভূ অমতিভ ওনয নযয গুরুেূণচ 

কনািাউমনভূন আিভণ ওনয। অমবমান র্ামরনে তাযা মনযানদ মননিনদয 

মনযাদ খামিনত প্রতোফতচন ওনয। 

আভায ঙ্গী মফভানফন্দনযয ফাইনয এন এওিন িোক্সীোরায নঙ্গ ওাশ্মীযী 

বালাে ওথা ফনর। এযয আভযা উবনে কই িোক্সীনত আনযান ওময। শ্রীনকনযয 

ড়ওভূন োমপওনদয এফিং পুিাথভূন াধাযণ করাওনদয ওভচর্াঞ্চরে মফযাি 

ওযমির। নযয কফময বাক কদাওান মির উন্মুি। আমভচ, মফএএপ  অনোনে 

মনযাত্তা িংিায দেযা দনর দনর র্তুমদচনও দনম্ভ কখাযানপযা ওযমির। প্রধান 

প্রধান ড়ওভূন িােকাে িােকাে কনা ফািংওায ফানাননা নেনি। করাায িানর 

আফৃত কাড়ীভূ মফমবন্ন িানন াাযা মদনচ্ছ। ড়নওয উবে ান মওিু দূয 

যয কনাফামনীয দা তওচ দেকণ ফন্দুনওয মেকানয মনি মনি আঙ্গুর 

কযনঔ দণ্ডােভান। ভনন মচ্ছর এমি কমন বনেনদযই এওমি য, কমঔানন িানীে 

করানওযা অিােীবানফ ফফানয অনুভমত কনেনি। আমভ আভায অফিাননওে 

মচন্ত কৌেঁিায ভধেফতচী এই নথ শ্রীনকনয মত বনে কদঔনত কনেমি, তানদয কদনঔ 

আমভ র্যভ মফস্ভোমববূত মিরাভ কম, এভন মনমচ্ছদ্র কফিনীয ভনধে ভুিামদযা মও 

ওনয শ্রীনকনয ওাি ওনয মানচ্ছ। 

আভানদয অমবি িানন কৌেঁনি আভায পযঙ্গী িোক্সী ড্রাইবাযনও বাড়া মদনে 

মফদাে ওনয। আভযা এওমি ফাড়ীনত প্রনফ ওময। মদল্লী কথনও মাত্রাওানর 

কঔানওায আফাো মির স্বাবামফও। পনর ীত কথনও আত্মযক্ষায িনে 

অমতমযি াভানা আমভ ানথ আমনমন। শ্রীনকয কৌনি মননিয বুর তীেবানফ 

উরমব্ধ ওময। ওাযণ, এঔানন াড়ওােঁাননা ীত। আভায ভনন মচ্ছর কমন, ামড়য 

ভজ্জা িনভ মানচ্ছ। অমবি কৃন আভযা প্রনফ ওযনতই কভিফানকণ আভায অফিা 

ফুনঝ আভানও উত্তভবানফ ওম্বর  কর মদনে কঢনও কদে। তঔন কফরা তৃতীে 

প্রনয কৌেঁনিনি। মওন্তু কাঢ় ওুোায ওাযনণ ভনন মচ্ছর কমন ভাকমযনফয আমান 
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নে ককনি। কর  ওম্বনর উত্তভবানফ োনওিিাত ো নত্ত্ব আমভ তঔন 

ীনত ওােঁমিরাভ। আভায এ অফিা কদনঔ কভিফানকণ জ্বরন্ত অঙ্গানযয এওমি 

ওািংড়ী আভানও কদে। ইমতূনফচ আমভ ওািংড়ীয ফেফায দ্ধমত ম্পনওচ অফকত 

মিরাভ না। আভায পযঙ্গী আভানও ীত িংাযও ওাশ্মীযী এই অস্ত্র ফেফানযয 

দ্ধমত মমঔনে কদে। আমভ তায মদও মননদচনা কভাতানফও ওািংমড়মি আভায  

ওম্বনরয ভাঝঔানন যামঔ। পনর আমভ এ মযভাণ প্রামন্ত রাব ওময কম, ফা 

অফিােই আমভ মনদ্রায কওানর ঢনর মড়। এভতাফিাে আভায ওম্বনরয এও অিং 

ুনড় মাে। আল্লা ানওয দোে মথাভনে আমভ ফুঝনত াময, পনর ওম্বনরয 

আগুন আয ফাড়নত ানযমন। 

ওাশ্মীনযয িংগ্রাভ ভস্ত ওাশ্মীযফাীনও াফধানতাে অবেস্ত ওনযনি। ুতযািং আমভ 

রক্ষে ওময কম, আভায ওনক্ষ প্রনফওাযী প্রনতেও ফেমি ঔুফ তওচবানফ প্রনফ 

ওযনি। আভায পযঙ্গী তানদয ওাননয ওানি ভুঔ মননে মওিু ফরত। তাযয তাযা 

আভায ানথ াক্ষাত ওযত। ওনক্ষ উমিত প্রনতেনও অনযয নঙ্গ ভুনঔ ওভ এফিং 

ইমঙ্গনত অমধও ওথা ফরমির। ধীনয ধীনয ওক্ষমি আকভনওাযীনদয দ্বাযা ূণচ নত 

থানও। এযই ভানঝ ওাশ্মীযী ফুমুকচনদয কাাও মযমত এও মুফও ওনক্ষ প্রনফ 

ওনয। মতমন আভায পযঙ্গীয নঙ্গ কভারাওানতয য ম্যুনঔ অগ্রয নে আভায 

নঙ্গ কভাাপাা ওনযন এফিং কদািানু নে ফন নড়ন। আভায পযঙ্গী আভায 

মনওি এন মননস্বনয ফনরন কম, এ মুফও স্বাধীন ওাশ্মীনযয এওিন ওভাণ্ডায। 

ফতচভানন ইমন যওাতুর আনানযয উপ্রধান কনামত (নডুমি মর্প)রূন 

ওভচযত আনিন। আমভ কই মুফনওয মনওি কঔানওায মফমবন্ন মযমিমত িাননত 

র্াই। মতমন অতেন্ত ান্তবানফ  ধীযমিনয আভায ওর প্রনেয উত্তয কদন। 

ইমতভনধে আনযা ওনেওিন ফুমুকচ  ওনেওিন ভিুামদ ওনক্ষ প্রনফ ওনযন। আমভ 

তানদয ওাউনওই মর্নতাভ না। অওস্ভাৎ এও অস্বাবামফও র্াঞ্চরে শুরু ে। আমভ 

ুদচন, ুোভনদী  অনস্ত্র মজ্জত ওনেওিন ভিুামদনও এমদও মদও 

আনানকানা ওযনত কদমঔ। ইমতভনধেই র্ায- ােঁর্িন করাও এওনত্র ওনক্ষ প্রনফ 

ওনযন। আমভ ভাথা উেঁর্ু ওনয তানদযনও কদমঔ। আভায মর্ননত ওি েমন। ােঁ, 

এভে আভায ুযাতন ফেু  র্য, যওাতুর আনানযয ওভাণ্ডায-ইন-র্ী, 

ওভাণ্ডায াজ্জাদ আপকানী তায কদযক্ষী ভমবফোানয ওনক্ষ প্রনফ ওনযন। 
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কাশ্মীরী ফােব  কাাংডী 
ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান অমত উষ্ণবানফ আভায নঙ্গ মভমরত ন। দীখচ এও ফিয য 

তায নঙ্গ আভায এ াক্ষাত। তােঁয অমধওৃত ওাশ্মীনয আকভন এও ফিয ায নে 

ককনি। এতগুনরা কদযক্ষী  শ্রীনকনয অফিান ওযা এফিং আভায অফিান কওে 

মচন্ত তােঁয কৌিা আভায মনওি ফড় মফস্ভেওয ভনন মচ্ছর। ওাযণ ফাইনয ফচত্র 

উমদচ মযমত মনযাত্তা ফামনীয কফিনী যনেনি। মওন্তু মিাদ ফচাফিাে তায প্রবাফ 

কদমঔনে থানও এফিং প্রমতমি ফস্তু কথনও স্বীে মিয স্বীওৃমত আদাে ওনয থানও। 

াজ্জাদ াননফয নঙ্গ আভায মযর্ে  ফেুে ে আপকামনস্তাননয এও 

যণাঙ্গনন। আভযা দুই মিাদী ফেু আি শ্রীনকনযয যণাঙ্গনন এওমি ওনক্ষ এওনত্র 

ফন যস্পয ওনথাওথনন মরপ্ত। এ ভে আমভ ীদ াজ্জাদ ঔাননয ভুঔভণ্ডনর 

কফদনায রক্ষণ অনুবফ ওময। মিনজ্ঞ ওনয িাননত াময কম, মওিুমদন ধনয মতমন 

কওাভনযয ফেথাে বুকনিন। এঔন মতমন তীে ফেথাে আিান্ত। আমভ মওিু ভানূন 

দুআ নড় তােঁনও দভ ওময। পনর তাৎক্ষমণও মতমন উন্নমত উরমব্ধ ওনযন ফনর 

আভানও িানান। তাযয আভযা উবনে মননিনদয পযূর্ী বতযীয ওানি মরপ্ত 

ই। তােঁনও আমভ ফমর, আভানও ঔুফ তাড়াতামড় মদল্লী মপনয মকনে আনযা মওিু ওাি 

াযনত নফ। তািাড়া মন্দুস্তাননয ওনেওমি প্রনদ  নয ওনেওিন ফেু আভায 

প্রতীক্ষাে আনিন। মফধাে ওাশ্মীনয আভায অফিান নফ ভাত্র দুমদন। আমভ ১২ই 

কপব্রুোযীয মপযমত মিমওি নঙ্গ এননমি। 

াজ্জাদ াননফয নঙ্গ আভায এ ওথা মচ্ছর ২৭ক াফান ১৪১৪ মিযী, 

কভাতানফও ৯ই কপব্রুোযী ১৯৯৪ ঈােী ফুধফানয। মতমন দমুদননয অফিান মনথি 

নে ফনর অমবনমাক ওনযন এফিং আনযা দ'ু এওমদন অফিান ওযায িনে ীড়াীমড় 

ওনযন। আভায িংমক্ষপ্ত এই অফিাননও ভূরেফান ওযায িনে াজ্জাদ ানফ 

এবানফ কপ্রাগ্রাভ বতযী ওনযন, আকাভীওার আভযা ইরাভাফাদ (অনন্তনাক) মাত্রা 

ওযফ। কঔানন যানত ভুিামদীনন কওযানভয ানথ াক্ষাত নফ। তাযয িুভুআয 

মদন কবানয ইরাভাফাদ নযয িানভ ভমিনদ ফোন নফ। অতঃয শ্রীনকনয 

মপনয এন িংকেননয গুরুেূণচ দামেেীর, উনদিা  মফমি নমাকীনদয নঙ্গ 

বফেও নফ। 
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কপ্রাগ্রাভ র্ূড়ান্ত ওযায য আভযা কঔানন যামত্র মান ওময এফিং 

যমদননয পনযয িনে বতযী ই। াজ্জাদ ানফ আভায িনে ওাশ্মীযী কাাও 

আমননেমিনরন। মতমন মননি তায কাানও মওিু মযফতচন ওনযন। পনর তানও 

ওাশ্মীনযয িানীে ফুমুকচ ফনর ভনন মচ্ছর। অস্ত্র  কদযক্ষী ওানয মাোই 

আভানদয িনে বার মির। মওন্তু াজ্জাদ ানফ অস্ত্র  কদযক্ষী ফেমতনযনও পয 

ওযাই অমধও তওচতা ভনন ওনযন। আভায িনে ওাশ্মীনযয মযনফ মির ম্পূণচ 

নতুন। তাই আমভ পনযয ুনযা ফেফিানা াজ্জাদ াননফয ানত নেস্ত ওময। 

মতমন মফকত র্ায ফিয মাফত যিােী এই উতেওাে র্রানপযা ওযনিন এফিং 

অতীফ দৃঢ়তায নঙ্গ মিানদয ওাি ওযনিন। মননিয কভভাননয কপািত  

মনযাত্তায িনে াধাযণ কফাভমযও করানওয কফন পয ওযনত এফিং অস্ত্র নঙ্গ 

না মননত তােঁয অমবজ্ঞতা তােঁনও ফাধে ওযমির। ওাযণ, অস্ত্র থাওা অফিাে দ্বন্দ্ব 

িংখানতয আিংওা থানও অমধও। আয মতমন তায কভভাননও এ অফিাে কওান 

ঝানভরা  মুনদ্ধ িড়ানত র্ামচ্ছনরন না। তািাড়া এওিন ফমণনওয কফন মতমন 

দীখচমদন ধনয ওাশ্মীনয র্রানপযা ওযনিন। 

মতমন িানীে মযর্েনত্রয ভাধেনভ কাড়ীনত যমক্ষত ফেফায ভাররূন কামরর্াভূ 

এফিং ওাশ্মীযী বালায উয ূণচ দঔর থাওায ওাযনণ বাযনতয কনাফামনীয 

করাওনদযনও ফুঝ মদনে র্রানপযা ওযায মফস্তয অমবজ্ঞতা অিচন ওনযনিন। াজ্জাদ 

ানফ  তায ঙ্গী পনযয কপ্রাগ্রাভ বতযী ওযনত থানওন। আয আমভ তানদয 

যাভনচ অিং না মননে পনযয কখালণায অনক্ষা ওযনত থামও। কপব্রুোযীয 

মঝমভনে ড়া কই মফওারমি ভে োয অননও ূনফচই শ্রীনকযনও আচ্ছন্ন ওনয 

কপনর। ূমচ অস্তমভত োয ূনফচই যানতয তুলাযূণচ ীতর ফাে ু  মনমিদ্র 

অেওায র্তুমদচনও কিনও ফন। শ্রীনকনযয কভিফানকণ ারািনভ কওারাওুমর 

(আমরঙ্গন) ওনয আভানও মফদাে ওনযন। ম্ভফত এই নয প্রনতেও ভুামপযনও 

কল মফদানেয আমঙ্গনও মফদাে ওযা অবোন মযণত নেনি।  

আমভ াফানদানীয আদনর বাযনতয বতযী এনম্বনডায কাড়ীয াভননয মনি কদী 

কড়ননয ওম্বনর আফৃত নে ফন মাই। াজ্জাদ ানফ ড্রাইমবিং মি অমধওায 

ওনযন। আনযওিন ঙ্গী কাড়ীয কিননয মনি মকনে ফনন। আভানদয কাড়ী 

ইরাভাফাদ (অনন্তনাক) অমবভুনঔ মাত্রা ওনয। আভযা াভানে অগ্রয ো ভাত্র 

কিাৎো ফমঞ্চত  কভনখ আচ্ছন্ন যানতয অেওায র্তুমদচনও ূণচরূন কিনে মাে। 
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র্মল্ল মভমননিয ফামেও মনযাত্তাূণচ পনযয য এওমি ভমিনর আভযা 

মাত্রামফযতী ওময। ভাকমযনফয নাভাম আদাে ওনয আমভ আভায অমীপা ানে মরপ্ত 

ই। াজ্জাদ ানফ তায োযনরই দ্বাযা ফামড়য আমঙ্গনা কথনও তায এও ঙ্গীয 

নঙ্গ কমাকানমাক িাননয কর্িা ওনযন। 

মওিু ভে য তানদয কমাকানমানকয পরাপর আভানদয াভনন প্রওা াে। 

যীেতম্যত ূণচাঙ্গ শ্মশ্রুভমণ্ডত ুদচন কর্াযা, কিাি কেন  র্র কদনয 

অমধওাযী এওিন ভিুামদ আভানদয ওানি র্নর আনন। আমভ তায নঙ্গ 

কওারাওুমর ওনয ফুঝনত াময কম, ক মযূণচরূন অস্ত্র মজ্জত। ওাশ্মীযী পানচ 

(মফনল ধযননয িুব্বা দৃ কঢারা  কযভ কাাও)এয নীনর্ ক যাইনপর, 

কগ্রননড, কাননার্, োযনরই, ভোকমিন কফেঁনধ কযনঔনি। ওাশ্মীযী পানচ 

ভুিামদনদয িনে ওদুযতী যভত। মঢনরঢারা  ফৃদাওায এই িুব্বায নীনর্ 

রুমওনে যাঔা কওান ফস্তুই ফাময কথনও দৃমিনকার্য ে না। ভিুামদকণ তানদয 

মাফতীে অস্ত্র এয ভনধে রুমওনে মনযানদ র্রানপযা ওনয থানও এফিং মফনদয ভে 

পাননচয মবতয কথনওই ক্লামননওাব ফা মস্তর তাও ওনয পাোয ওনয। এবানফ 

োণ্ডা কথনও আত্মযক্ষায িনে ফেফহৃত ওাশ্মীযীনদয মপ্রে এই কাাও তানদয 

মিানদয নমাকী নে মাে। তনফ কওান কওান ভে এই কাানওয ওাযনণ মওিু 

িমিরতায ম্যুঔীন নত ে। মওন্তু তায উওামযতা তায ক্ষমতয তুরনাে 

ফচাফিাে অননও কফী। 

কওান কওান ওাশ্মীযী ভিুামনদয ধাযণা এই কম, ত্রুযা ওাশ্মীযীনদযনও অর 

ফানাননায িনে এফ পানচ  ওািংড়ীয ফোও প্রর্রন খমিনেনি, কমন তাযা ানত 

ওািংড়ী মননে পাননচয ভনধে িনভ ফন থানও। আয দুভনযা তানদয উয ান 

র্ারানত থানও। মওন্তু তানদয এই ধাযণায নঙ্গ আমভ এওভত নই। ওাযণ, পানচ 

দাম্যত ুদৃে  মঢনরঢারা এওমি কাাও। আযফনদয কাানওয নঙ্গ এয 

হুফহু মভর যনেনি। তািাড়া ওািংড়ী এও ধযননয ানত ফেফহৃত ফস্তু। তুলাযূণচ 

অঞ্চনর ীত কথনও ফােঁর্ায িনে এ িাতীে মিমন ফোওবানফ ফেফায ওযা ে। 

মফধাে পানচ  ওািংড়ীনও ত্রুয র্িান্ত াফেস্ত ওযা কওানবানফই মেও ভনন ে না। 

তনফ কডাকযাযানিয িানরভী মুনক মিফনর ওাশ্মীযী ভুরভাননদয উয কওান 

কওান ফস্তু র্ামনে কদো ে। ফতচভানন কফ ফস্তু তানদয মর্ন্তাধাযা  প্রওৃমতয 
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অিংন মযণত নেনি অথর্ ওাশ্মীযী িামতয কফ মিমন কথনও ভুি ো 

অতীফ প্রনোিনীে ফনর উরমব্ধ ে। কওননা এফ ফস্তুই দানেয মওর নে 

ককনি। কমভন, ওাশ্মীনযয ওনেওমি ুওুয  ঝণচাে উন্নত িানতয ভাি াো মাে। 

মওন্তু ওাশ্মীনযয ভুরভানকণ আল্লা প্রদত্ত ভূরেফান  ুস্বাদু এই মনআভত দ্বাযা 

উওৃত ে না। এমি তানদয আওীদায রূ মযগ্র ওনযনি কম, এফ ভৎে 

মওায ওযা এফিং ঔাো এভন এও অযাধ, মায ওাযনণ আল্লায ক্ষ কথনও 

ওমেন আমাফ কননভ আনফ। 

ওাশ্মীযীনদয িংনাধননমাকে এই মর্ন্তাধাযায কপ্রক্ষাি এই ফরা ে কম, ওাশ্মীনযয 

মণ্ডনতযা ভুরভাননদযনও ভৎে দ্বাযা উওৃত নত কদনঔ মিংাফত জ্বরনত 

থানও। দমযদ্র ভুরভান বার ঔাদে ফেফায ওযনফ তা তানদয ে ে না। ুতযািং 

মণ্ডতনদয ফড় এওিন ধভচীে কনতা ভাযািায মনওি মকনে ফনর কম, আমভ স্বনপ্ন 

কদনঔমি, আনায মতা ভৎোওানয ুনিচন্ম গ্রণ ওনযনিন। আমভ আিংওা ওযমি 

কম, ভুরভানযা আনায মতানও ধনয কঔনে কপরনত ানয। এ ওথা শুননতই 

অরীও  ওল্পনায ূিাযী ভাযািা ভৎে মওানয মননলধাজ্ঞা আনযা ওনয। এই 

মননলধাজ্ঞায ানথ ানথ মণ্ডনতযা নানাযওভ মবমত্তীন ওথা প্রর্ায ওনয। 

এবানফই ওাশ্মীনযয ভিরভু ভুরভাননদযনও আনযা এওমি মনআভত কথনও ফমঞ্চত 

ওযা ে। 

আরাভদমুরল্লা! এঔন অননও ভুরভাননয ভন কথনও এ ওুিংস্কাযমি ভুনি ককনি। 

এতদনত্ত্ব কফ ওনেওমি ুওুয  ঝণচায উয এই অরীও ূিায িাো এঔননা 

মফস্তায ওনয আনি। কঔানওায ভুরভানকণ এফ ভািনও মফনল ৃমি এফিং 

ম্যামনত আত্মা ভনন ওনয তা মওায ওযা কথনও মফযত থানও। ফযিং কওান ভিুামদ 

মমদ ক ফ ুওুয কথনও ভাি ধনয, তানর কঔানওায করানওযা তায উয ঔুফ 

মক্ষপ্ত নে মাে। কমফ ানত্র এই ভাি যান্না ওযা ে কগুনরা কপনর কদে এফিং 

আমানফয বনে খনযয দযিা ফে ওনয যানঔ। 

এঔানন এ মফলেমি স্ভযণ যাঔনত নফ কম, ওাশ্মীনযয ওর মন্দু অমধফাীনওই 

মণ্ডত ফরা ে। আয মন্দুনদয ধভচীে কনতানও কমভন মণ্ডত ফরা ে, কতভমন 

োহ্মণনদয এওমি িামতনও মণ্ডত ফরা ে। ওাশ্মীনযয মন্দুযা এ িামতযই 

অন্তবুচি। এঔানন আমভ মমদ ওাশ্মীযী মণ্ডতনদয অফিা ম্পনওচ মফস্তামযত 
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আনরার্না ওযনফা না, তফু ােওনদয জ্ঞানফৃমদ্ধয িনে এ ওথািুওু অফেই ফরফ 

কম, ওাশ্মীযী মণ্ডনতযা মফনেয র্যভ কনািংযা  মনওৃিতভ িামতভনূয অনেতভ। 

আল্লা তাআরা ওাশ্মীযী মণ্ডতনদযনও ুন্দয রূ  কেন  উন্নততয ভমস্তষ্ক দান 

ওনযনিন ফনি, মওন্তু তবাকা এই িামত মাফতীে বার ওাি কথনও দূনয থানও এফিং 

মাফতীে ভন্দওানি অবেস্ত। মভথো ফরা এ িামতয যনি মভন মকনেনি। ুতযািং 

কঔাদ মন্দুযাই ফনর থানও কম, কওান ওাশ্মীযী মণ্ডত এও'মি ওথা ফরনর তায 

ভনধে ওভনক্ষ মনযানব্বইমি অফেই মভথো নফ। মভথোয ভত স্বাথচূিা এই 

িামতয স্ববানফ মযণত নেনি। ুতযািং মননিয স্বাথচ ামনরয িনে তাযা ওাউনওই 

কধাওা মদনত ওুণ্ঠানফাধ ওনয না। ফযিং এনও তাযা মননিনদয এও বমল্পও দক্ষতা 

ভনন ওনয থানও। 

কফাোনা  আত্মভমচাদাীনতা ঐ িামতয ঔািরনত মযণত নেনি। ফযিং তে 

ওথা এই কম, মণ্ডতনদয মনরচজ্জতা  ফেমিেীনতা কদনঔ েত ফা ওুত্তা 

রজ্জানফাধ ওনয। এভমনবানফ প্রতাযণা, ফার্ারতা  কতালানভাদী ওযা মণ্ডতনদয 

স্বতন্ত্র অবোন মযণত নেনি। এঔানন এ ওথামি স্ভযণীে কম, বাযনতয প্রথভ 

প্রধানভন্ত্রী িযরার কননরু ওাশ্মীযী মণ্ডত মিনরন। ুতযািং মতমন মনি 

মতৃনদ ওাশ্মীযনও ভুরভাননদয কথনও মিমননে কনোয িনে ইিংনযনিয ানথ 

এওাত্ম নে কই লড়মন্ত্র ওনযন, মায মযণমত আি মচন্ত ভুরভানযা বুকনি। 

আয এমি কওান ককানীে ওথা নে কম, মন্দুিাননয ফচনল বাইযে (Viceroy-

যানী মবনটামযোয প্রমতমনমধ) রডচ ভাউন্ট কফিন  তায মযফাযফকচ এফিং িয 

রার কননরু  তায মযফাযফকচ যস্পয বিমফও  বদমও কনািংযাভীনত 

কঔারানভরাবানফ মরপ্ত মির। ুতযািং িয রার কননরু কফিননও মন্দুিাননয 

প্রথভ কবনচয কিনানযর ফানাে। আয কফিন ওাশ্মীযনও বাযনতয নঙ্গ িংমুি ওনয 

কদোয স্বীওৃমত কদে। িয রার কননরুয ভত তায ুত্রী ইমন্দযাকােী 

ওাশ্মীনযয প্রমত মফনলবানফ আওমলচত ে। িয রার কননরু, ইমন্দযা কােী 

এফিং যফতচীনত যািীফ কােীয ভনধে ওাশ্মীযী মণ্ডতনদয উনযাি মাফতীে 

বফমিেই ূণচভাত্রাে মফদেভান মির। 

ভূরত ওাশ্মীযী মণ্ডতযা ওাশ্মীযীনদয ভোয ভূর অযাধী এফিং ওর 

কণ্ডনকানরয মওড়। ভাযািায ানওানর এফ মণ্ডনতযা ওাশ্মীযী ভুরভাননদয 

উয কমই মনীড়ন র্ামরনেনি, তা াে ওনয প্রনতেও নোেযােণ ফেমিয ভননই 
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মণ্ডতনদয নাভ শুননর  কর্াযা কদঔনর কখন্না ে। তনফ এওথা তে কম, িুরুনভয 

যাত কফী দীখচ ে না। 

১৯৯০ ঈােীনত ওাশ্মীয মঔন মিানদয কশ্লাকানন গুিমযত নত থানও এফিং ভৃত 

আনরার্নায িনর িীমফত ফন্দুও কনিচ উেনত আযম্ভ ওনয, তঔন ওাশ্মীনযয িানরভ 

মণ্ডতনদয দমুদচন এ দুমনোনতই তানদয উয কর্ন ফন। তানদয ধ্বিংনয যদ 

তানদযই স্বিামত িকনভাননয ানত িন্ম কনে। িকনভান ওাশ্মীনযয কবনচয 

োয য মণ্ডতনদযনও ফনর—আমভ ওাশ্মীযী ভুরভাননদযনও এওদভ ঔতভ 

ওনয িাড়ফ। তাই মওিুমদননয িনে কতাভযা ওাশ্মীয কিনড় র্নর মা। আমভ মঔন 

মিানদয এ আনন্দারননও ূণচরূন ভামিনত মভমনে কদফ, তঔন কতাভযা মফিেীয 

কফন মপনয এনা। মণ্ডতযা এওথা শুনন অতেন্ত আনমন্দত ে এফিং রাঔ রাঔ 

মণ্ডত ওাশ্মীয কিনড় িম্যু  মদল্লীনত মকনে ফমত িান ওনয। 

এমদনও িকনভান তায ওুি িংওনল্প র্যভবানফ মফপর ে এফিং কমফ মণ্ডত 

মওিুমদননয িনে রাতওনদয ওোনম্প অফিান মননেমির, তাযা মক্ষণীে মনদচন 

নে মদফ-যিনী অশ্রু ঝযানত থানও। মননিয বাকেনও তাযা অমবম্পাত ওযনত 

থানও। আি িম্যু  মদল্লীনত ওাশ্মীনযয মণ্ডত মযফাযগুরান য উয অনোনে 

মন্দুনদয দ্বাযা মা মওিু খিনি, তা কদনঔ প্রনতেও িানরনভয কম ঔাযা মযণমত ে, 

তা নিই অনুভান ওযা মাে। 

 

দটুি মুরগী 
এঔানন প্রঙ্গিনভ কওান কওান ঝণচায ভানিয কম আনরার্না এননি, এতদ্বেতীত 

যাধীনতায আনযা অননও মনদচন ওাশ্মীনয ফতচভান যনেনি। 

কম কওান অফিাে কগুনরায িংনাধন িরুযী। আরাভদমুরল্লা, মিানদয 

ফযওনত িংনাধননয ওাি শুরু নেনি। কওান িামতয ভনধে অফোত দানেয 

পনর কমওর ফোমধ িন্ম কনে, তায তামরওা অমত দীখচ। উদাযণস্বরূ— 

    ১- উন্মাদনায মচানে অন্তদ্বচনন্দ্বয ফোওতা। 

    ২-ওাউনও বারফানত অথফা খৃণা ওযনত ীভাীন ফাড়াফামড় (অথচাৎ বাযাভে  
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ামযনে কপরা)। 

   ৩-ীনভনেতা  তায পরশ্রুমতনত ভাযাত্মও মচানেয অিংওায।  

   ৪-আনিননদয তরুনাে যনদয উয অমধও আিা কালণ। 

   ৫-ওানি দুফচর ো  ওথা কফী ফরা। 

   ৬-মিয (তা মত অল্পই কাও না কওন) অফেফায।  

   ৭-ভাদওদ্রনফেয ফেফায  বিমফও ভ্রিতা।  

    ৮- ীভামতমযি স্বাথচ ূিা।  

    ৯-মভথো ফরা। 

    ১০-বীরুতা এফিং মননিয ভতনও র্ূড়ান্ত ভনন ওযা, প্রবৃমত। 

ফতচভানন ভগ্র উম্যনত ভুমরভা ফোওবানফ এফিং তায ওনেওমি কেণী 

মফনলবানফ দানেয মওনর আফদ্ধ। তানদয ভনধে দানেয কযাকভূ মদন মদন 

দ্রুত মফস্তায রাব ওযনি। দুআ ওময আল্লা তাআরা ভুরভাননদযনও আমাদী দান 

ওনযন এফিং তানদযনও কফ উন্নত গুণাফরী নীফ ওনযন, মা ইরানভয কেষ্ঠনেয 

প্রতীও। 

ওাশ্মীযী পানচ ম্পনওচ ওথা র্রমির। ওথা অননও দূয কমড়নেনি। াজ্জাদ ানফ 

নফ আকন্তুও ভুিামনদয মযর্ে মদনে ফরনরন—ইমন ইরাভাফাদ (অনন্তনাক)এয 

অমধফাী। আভানদয ভিুামদ াথী—বাই যই ানফ। দীখচমদন মতমন িংকেননয 

কিরা ওভাণ্ডায মিনরন। ফতচভানন কওালাধেনক্ষয দামেে ারন ওযনিন। ইমন 

আভায মফনল ফামনীয এওিন দে। এই ফামনী ভিুামদনদয নীমত  ওনভচয 

উয নিযদাযী ওনয থানও, কমন তাযা বুরনথয মওায না ে। মযর্ে রানবয 

য তায নঙ্গ অমধও ভুাব্বত নে মাে। পনর মিজ্ঞাা ওনয তায ম্পনওচ আনযা 

মওিু তথে িাননত াময। মতমন যওাতুর আনানযয কিরা ওভাণ্ডায বাই 

কওান্দায (িানফদ আভাদ িাফযা)এয দমক্ষণ স্ত। মমমন ইমণ্ডোন আভচীয মফরুনদ্ধ 

ওনেওমি পর অমবমান মযর্ারনা ওনযন। তায ানত ইমণ্ডোন আভচী কথনও 

মিমননে কনো ওাফচাইন যাইনপর মির। আমভ ঔুফ তাড়াতামড় তায ওাি কথনও 

এয ফেফায মনঔ কনই। যই বাই এই পনয মওিু ভে আভানদয নঙ্গ থানওন। 
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আভায ফন্দী োয য কওাি বরোর ওাযাকানয কম মর্মে াই, তানত মতমন 

আভানদয নঙ্গ তায অপুযন্ত বারফাা, হৃদেতায উনল্লঔ  দুঃঔ প্রওা ওনযন 

এফিং করনঔন কম, “আভায িীফননয ফচনল ফানা এই কম, আমভ ভারানায 

(নরঔনওয) মিনন ইওনতদা ওনয এওমি নাভাম আদাে ওযফ, তাযয ীদ 

ফ।” ওাযাকানয তায ত্রানে তায বারফাা  স্ভৃমতভূ িীফন্ত নে নে। 

তাযয আমভ ― মতায ওাযাকানয অফিানওানর যই বাইনেয ীদ োয 

িংফাদ াই। আল্লা তাফাযওা ো তাোরা তায ভমচাদা ফমৃদ্ধ ওরুন। 

াজ্জাদ ানফ এফিং যই বাই যফতচী পনযয কপ্রাগ্রাভ বতযী ওযনত থানওন। 

যই বাই ওভাণ্ডায কওান্দাযনও আভায ওথা অফকত ওনযন। আভায 

কওান্দায বাইনেয নঙ্গ াক্ষাৎ োয আন্তমযও ফানা মির। তায ানথ মির 

ফহুমদননয ুযাতন ম্পওচ। তায অওৃমত্রভ ফেফায  ওৃমতে আভায হৃদনে তায 

বমি ফৃমদ্ধ ওযনত থানও। যই বাই োযনরইন তায ানথ কমাকানমাক ওযনত 

পর ন। মতমন ফনরন, কওান্দায ানফ এঔান কথনও অননও দূনয যনেনিন। 

তায ওানি িংফাদ কৌেঁনিনি। মতমন আভানদয যফতচী ভমিনর কৌিনত ূণচ কর্িা 

ওযনফন। মওন্তু তায ানথ কদঔা াক্ষাৎ ো আভায বানকে মির না। আভযা নযয 

মদন তায ানথ কদঔা োয নূফচই কগ্রপতায ই। নয আভযা মঔন ির্চামযিং 

কন্টায কমযনে কিনর কৌমি, তঔন মওান্দায বাইনেয মফস্তামযত ত্র াই। তানত 

মতমন াক্ষাৎ না োয ওাযণভূ উনল্লঔ ওনযমিনরন। তায িংমক্ষপ্তায এই— 

মতমন আভানদয কৌিায িংফাদ াো ভাত্র অনোনে ভুিামদনদযনও কঔানন 

কযনঔই পয শুরু ওনযন। যাত নে মাোয ওাযনণ মতমন এঔানন আায ভত 

ফান ানমন। পনর এওিন াথীনও নঙ্গ মননে ফামতীন এওমি ভিয 

াইনওরনমানক মতমন মাত্রা ওনযন। ঙ্গীমি ির্চ ানত মননে াভনন আনরা কপরমির, 

আয মওান্দায বাই দ্রুতকমতনত ভিয াইনওর র্ারামচ্ছনরন। এ ভে মতমন দুই 

মতনফায ভামিনত নড় আখাত ান। তফু পয অফোত যানঔন। মওন্তু মতমন 

এন কৌিায ূনফচ যফতচী ভমির কথনও আভযা যনা নে মাই। কফরা মদ্বপ্রনয 

মতমন যই বাইনেয োনরচন িংমক্ষপ্ত িংফাদ ান কম, ফুমুকচ কগ্রপতায নেনিন। 

িংফাদ শুনন মওান্দায বাই তায ওর ভুিামদনও এওমত্রত ওনয ননয মদন 

মচন্ত াকনরয ভত ত্রুনক্ষয উয আিভণ ওযনত থানওন। ত্রুক্ষ 

আভানদযনও আিনও যাঔনত ানয এভন ম্ভাফে ওোম্পগুনরানও তাযা িানকচি 
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ফানান। 

ননয মদননয যিাি রড়াইনেয য দুঃঔ  তাা তানদযনও আচ্ছন্ন ওনয কপনর 

তফু কম কওান উানে আভানদযনও ভুি ওযায িনে তাযা কর্িা ওযনত থানওন। 

নয আভানদয ফন্দী োয মতন ভা য তােঁযা ফৃনিননয দুইিন নাকমযওনও 

অযণ ওনয তানদয মফমনভনে আভানদযনও ভমুিয দাফী িানান। বাযত যওায 

এই দাফীয ভুনঔ অননওিা অফনত নেনি, এভতাফিাে যওাতুর আনানযয 

কনতৃে মওান্দায বাইনেয উয ফৃমি নাকমযওদ্বেনও কিনড় কদোয হুওুভ িাযী 

ওনয। 

এ মির ওভাণ্ডায াজ্জাদ াননফয নানভ কওাি বরোর ওাযাকানয মওান্দায 

বাইনেয কপ্রমযত দীখচ নত্রয াযািং। নত্র মতমন যওাতুর আনানযয কওেীে 

কনতৃে ম্পনওচ মওিু অমবনমাক ওনযমিনরন এফিং এ িংওল্প িামননেমিনরন কম, 

তােঁযা তােঁনদয ফন্দী াথীনদয ভিু ওযনত কওান প্রওায ওুযফানী ওযনত ওুমণ্ঠত নফন 

না। বারফাা  ান্ত্বনায এই ত্রমি মির আভানদয ক্ষতিানন প্রনরনয নোে। 

যফতচীনত আভানদযনও মঔন মতায ওাযাকানয িানান্তয ওযা ে, তঔন কঔানন 

িংফাদ াই কম, মওান্দায বাইনও ফতচভানন যওাতুর আনানযয র্ীপ ওভাণ্ডায 

ফানাননা নেনি। ওভাণ্ডায াজ্জাদ ানফ তােঁয ওাশ্মীনযয াথীনদয ফোানয ঔুফ 

কফম মর্মন্তত থাওনতন। এ িংফাদ শুনন মতমন ঔুফ আনমন্দত ন। মতমন ফনরন কম, 

এফায আভানত তায ওদানযয মনওি কৌেঁনিনি। াজ্জাদ ানফ মওান্দায 

বাইনেয ফীযে, ুফেফিানা  গ্রণনমাকেতায ওথা ঔুফ কফী স্বীওায ওযনতন। 

মতমন প্রােই তায আনরার্না ওযনতন, মওন্তু ওাযাকানয থাওনতই আভযা মওান্দায 

বাইনেয ীদ োয িংফাদ শুননত াই। মনঃনন্দন এই িংফাদ আভানদয 

িনে ীভাীন কফদনাদােও এফিং দুঃঔিনও মির। মওন্তু ওভাণ্ডায মওান্দায ীদ 

(যঃ)নও ঈলচায দৃমিনত কদঔা, তায মফনচ্ছনদ বধমচধাযণ ওযা এফিং তায িনে ভমচাদা 

ফৃমদ্ধয দুআ ওযা িাড়া আভানদয আয মওইফা ওযায মির? 

এঔানন এ মফলেমি উনল্লঔনমাকে কম, ওাশ্মীনযয ইরাভাফানদ (অনন্তনাক) প্রনফ 

ওযায য মনেভতামন্ত্রওবানফ আভযা মমদ মওান্দায বাইনেয কভভান মিরাভ, 

মওন্তু আভযা আভানদয কভিফাননয নঙ্গ কভারাওাত ওযনত ামযমন। 
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ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান (যঃ) যই বাইনেয নঙ্গ যাভচ ওযায য ম্যুনঔয 

পনযয িনে কাড়ী মযফতচন ওযায ইচ্ছা ওনযন। ুতযািং আভযা মতনিনই যানতয 

আেঁধানয আনকয কাড়ী আভানদয কভিফাননয মনওি কিনড় আনযওমি কাড়ীনত 

আনযাণ ওময। কাড়ীনত আনযাণ ওযায ূনফচ কঔানন উমিত অয এওিন 

ওাশ্মীযী ভিুামদ তায পানচ ঔুনর আভানও মযনে কদে এফিং কওারাওুমর ওনয 

উষ্ণবানফ আভানদযনও মফদাে িানাে। াজ্জাদ ানফ (যঃ) ওানযা ভাধেনভ দুমি 

ভুযকী আমননেমিনরন। মতমন িফাইওৃত ভুযকী দমুিনও কাড়ীয ফোও ডারাে কযনঔ 

কদন। বাযত অমধওৃত ওাশ্মীনয ওভচযত ভুিামদকণ নয থাওাওারীন ভনে 

তানদয নমাকীনদয কৃন অফিান ওনয থানওন এফিং কঔাননই আায ওনয 

থানওন। 

ওাশ্মীনযয আত্মভমচাদাম্পন্ন ভুরভানকণ ভিুামদনদয থাওা ঔাোনও মননিনদয 

িনে কফাঝা ভনন ওনযন না। ফযিং যভ আননন্দ মননিনদয াভনথচেয অমধও 

ভুিামদনদয কঔদভত ওনয থানওন। মওন্তু এতদনত্ত্ব কওান কওান ভিুামদ আপ্রাণ 

কর্িা ওনযন মুদ্ধািান্ত ওাশ্মীযী বাইনদয উয কওান প্রওায অনীে কফাঝা কমন 

না র্ান। াজ্জাদ ানফ মিনরন ক ওর ভিুামদনদয অনেতভ। মতমন যফতচী 

ভমিনর তায কভভান (নরঔও)নও বার ঔাফায ঔাোনত র্ামচ্ছনরন। ানথ ানথ 

ঔাফানযয কফাঝা কভিফাননয ওােঁনধ না কপরায কর্িা ওযমিনরন। তাই মতমন দমুি 

ভুযকী িফাই ওনয কাড়ীয ফোও ডারাে কযনঔ কদন। আভানদয মতন দনেয 

ওানপরা ইরাভাফাদ কথনও দূযফতচী এওমি াাড়ী কােঁনেয মদনও মাত্রা ওনয। 

কঔানন ওভাণ্ডায আফূ কািী  আনযা অননও ভিুামনদয ানথ আভানদয 

কভারাওাত ওযায প্রনোিন মির। 

 

গাজীনদর াক্ষাৎ াভ 

কপব্রুোযী ভানয মভীতর  অেওাযাচ্ছন্ন এই মনমনত আভযা মতনিন মাত্রা 

আযম্ভ ওনযমিরাভ। ওভাণ্ডায াজ্জাদ ীদ (যঃ) কাড়ী র্ারামচ্ছনরন।  

মিননয মিনি ীদ যই বাই উনফন ওনযমিনরন। আয আমভ াভননয মনি 

আভায পানচ  কযভ র্াদনয আফৃত নে ফনমিরাভ। মথভনধে এও িােকাে কাড়ী 

ঔাযা নে মাে। ইমিন ফে নতই এভন অেওায নে মাে কম, মননিয াত 
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কদঔা মামচ্ছর না। াজ্জাদ ঔান  যই বাই কাড়ী কথনও কননভ নড়ন। তাযা 

ড়নওয ডানন ফানভ কদনঔ অনুভান ওনয ফুঝনত ানযন কম, আভযা ইমণ্ডোন আভীয 

এওমি ওোনম্পয মনওি এন কৌেঁনিমি। কাড়ী ঔাযা না নর আভযা ওোনম্পয 

দযিাে অথফা তায কফিনী মচন্ত কৌেঁনি কমতাভ। তাই কাড়ী ঔাযা ো কমন 

আভানদয িনে কঔাদােৌ াামে মির। তাযা উবনে আল্লা তাআরায শুওমযো 

আদাে ওযনত ওযনত কাড়ীয মনওি মপনয এন ধাক্কা মদনে কাড়ী খুমযনে কনন এফিং 

মওিুদূয মকনে ধাক্কা মদনে কাড়ী িািচ ওনযন। এঔন আভযা কিাি এওমি ড়নওয 

উয মদনে মামচ্ছ। ড়নওয উবে মদনও ফৃক্ষ, রতা  অযণে। কওাথা কওাথা 

কওান ফাড়ী দমৃিনকার্য নচ্ছ। নথয মনিচনতা  অেওানযয প্রবাফ কাড়ীয 

মবতয অনুবূত নত থানও। পযঙ্গী ওনর নীযফ। কাড়ীয মবতয মনস্তব্ধতা 

কিনে আনি। আভযা দীখচ থ অমতিভ ওযায য ড়ও কিনড় এওমি ফাড়ীয মদনও 

খুনয মাই। ওানেয বতযী াদাভািা এই কদাতরা কৃ তায অবেন্তনয িীফননয মনদচন 

ধাযণ ওনয দােঁমড়নেমির। 

কৃাবেন্তনয ক্ষীণ আনরা জ্বরমির। এওিন তরুণ মুফও মবতয কথনও কফয নে 

আভানদযনও স্বাকত িানাে। তায থপ্রদচনন আভযা মমড় অমতিভ ওনয এওমি 

ওনক্ষ প্রনফ ওময। আভযা কৌিায অল্প নয কই কৃন স্ত্র ভুিামদনদয আকভন 

শুরু ে। ুশ্রী ভুঔাফেফ, দীখচ কও, ওােঁনধ ঝুরাননা ক্লামওব, ফক্ষমিত কগ্রননড  

ভোকমিনন মজ্জত কার্, ―কওনভাফ্লাি‖ যিং এয কাাও, নেন মুকনর ঈভানী 

আত্মভমচাদা  িীফননয উজ্জ্বরতা, ভুঔভণ্ডনর প্রামন্ত  ররানি ফীযনেয ঝরও 

মননে আল্লায মাীকণ ওনক্ষ প্রনফ ওনয যভ বারফাা মননে মভমরত 

মচ্ছনরন। তানদয িংঔো মির প্রাে কর্ৌে। েনদ্ধে ভ্রাতা আফূ কািী (যঃ) তানদয 

কনতৃে মদমচ্ছনরন। আফূ কািী (যঃ) ক ভে অমধওৃত ওাশ্মীনযয ইরাভাফাদ 

কিরাে অফমিত ভুিামদনদয এওমি াাড়ী ওোনম্প দামেেীর মিনরন। 

যফতচীনত মতমন ভুিামদনদয ওভাণ্ডায-ইন-র্ীপ ন। শ্রীনকনয িাস্ক কপানচয ানত 

মতমন ীদ ন। ওাযাকানয আভযা আভানদয কম ওর মনওিতভ ঙ্গীয ীদ 

োয িংফাদ াই, আফূ কািী (যঃ) মিনরন তানদয ভনধে অনেতভ। 

আপকামনস্তানন মিানদয ভে কথনও তােঁয নঙ্গ আভায ফেুে। মতমন দীখচমদন 

ভুিামদনদয প্রমক্ষও মিনরন। 
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মাই কাও, আফূ কািী (যঃ) ওর ভিুামদনদয মযর্ে তুনর ধনযন। অমধও তথে 

িানাননায িনে মতমন ফনরন কম, এঔান কথনও দেনি কদড় খন্টায থ অমতিভ 

ওনয এওমি াাড়ী অযনণে আভানদয ওোম্প। ওোনম্পয ভুিামদনদয িংঔো লানিয 

ভত। াভমযও মদও কথনও মনথি িংযমক্ষত িানন এই ওোম্প অফমিত। পনর 

বাযতীে বনে কওান মদও কথনওই আভানদয উয অতমওচত আিভণ র্ারানত 

াযনফ না। তাযা মঔনই আিভনণয উনেনে অগ্রয নফ অননও দূয কথনওই তাযা 

আভানদয প্রযীনদয দৃমিয আতাে র্নর আনফ। মতমন ফনরন কম, আিই ননয 

দে মফমি এওমি ভুিামদ দর উস্তাদ আভদ আরীয কনতৃনে বাযতীে বননেয 

এওমি ওোম্প মনযীক্ষনণয ওানি ভানে কননভনি। দরমি দুই এওমদননয ভনধে 

মনযীক্ষণ ওাি ম্পন্ন ওনয আিভনণয মযওল্পনা বতযী ওযনফ। তাযয অফমি 

ভুিামদকণ কই মযওল্পনা ভামপও আিভণ ওযনফ। 

উস্তাদ আভাদ আরীয নাভ আভায অমযমর্ত মির না। ীভান্ত প্রনদনয ওাওচ 

অঞ্চনরয অমধফাী ুোভনদী, ুনমাকে  যনিকায এই মুফও আভানদয কেমনিং 

কন্টানযয ককৌযফভে এওিন প্রমক্ষও মিনরন। অননও মদন ধনয মতমন ওাশ্মীনয 

উৎকচপ্রাণ ভুিামদ ফামনীয ওভাণ্ডায মিনরন। আভযা ওাযাকায কথনওই উস্তাদ 

আভদ আরীয াাদত ফযনণয িংফাদ াই। ওভাণ্ডায আফ ূকািী (যঃ) ফনরন-

আভযা কর্ৌেিন াথী আনায নঙ্গ াক্ষানতয উনেনে ওোম্প কথনও এনমি। 

যানতই আভানদযনও কঔানন মপনয কমনত নফ। আভানদয মওিু ঙ্গী ওোনম্প 

যনেনিন। তাযা আনায নঙ্গ াক্ষানতয ফানা যানঔ। মওন্তু ারা অনুমােী 

তানদযনও ওোনম্প কথনও কমনত ে। আফূ কািী ীদ (যঃ) তায নঙ্গ আকত 

কমফ ভুিামনদয মযর্ে মদনরন, তানদয ওনরই মির আভায অমযমর্ত। তনফ 

তানদয কফীয বাকই আভায ম্পনওচ িানত। এযা ফাই আভানও কফিন ওনয ফন 

ড়র। তানদয ফানা আভায কথনও মওিু ওথা শুননফ। আয আমভ মননি 

ইরানভয এই উৎমকচতপ্রাণ ফীযনওযীনদয নঙ্গ ওথা ফরা কৌবানকেয ফোায 

ফনর ভনন ওযমি। 

আমভ অনুচ্চস্বনয অননওক্ষণ ফিৃতা দান ওময। তাযা অতেন্ত মনমফিমর্নত্ত  

এওাগ্রভনন তা শুননত থানও। আভায ভনন ড়নি কম, আমভ কই ফিৃতাে ীনদয 

ঔুন এফিং ওানপনযয যনিয ভানঝয াথচওে তুনর ধময এফিং এ ফমর কম, ৃমথফীয 

িনে উবে যনিযই প্রনোিন নড়। ইরানভয ত্রু-ওানপনযয যি বিফ ানযয 
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ওাি ওনয। আয ীনদয ঔুন ফীনিয ওাি কদে। এতদুবনেয ভন্বনে ৃমথফীনত 

ইরানভয র্াযা ফুি োভর ে। মায পর কবাক ওনয ভগ্র ভানফনকাষ্ঠী। ফিৃতা 

কনল ীদ ওভাণ্ডায আফ ূ কািীনও আমভ মওিু ামদো মদনে ফমর কম, এগুনরা 

আনায ওর াথীয িনে। মতমন কনানিয ফামণ্ডর মননে অয এও ঙ্গীয ানত 

মদনে কদন। 

ইমতভনধে াানড়য উয ওোনম্প অফমিত াথীযা োনরচনয ভাধেনভ কমাকানমাক 

ওনয এফিং ওথা ফরায ফানা িানাে। আমভ ওনেও মভমনি োনরচন তানদয ানথ 

ওথা ফমর। আভায ওথা কল নর ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান তানদযনও ওনেওমি 

মদওমননদচনা প্রদান ওনযন। এ ভে আভানদয আয অল্পক্ষনণয িনে উৎপুল্লতা 

 ােযনয মদনও কভাড় কনে। ত্রু কফিনীনত উনফন ওনয এ ওেিন ভিুামদ 

ফচপ্রওায বীমত  আিংওায ঊনধ্বচ উনে যস্পযনও াানত থানও। আনযয এ 

অফিা অল্পক্ষণ িােী ে। তাযয আফায কম্ভীযতা কিনে মাে। ওভাণ্ডায াজ্জাদ 

ঔান এফ াথীনদয ভধেওায নফ আকন্তুওনদযনও মওিু ভূরনীমত ফুমঝনে কদন। 

তানদযনও মনেভ ৃিংঔরা, িংমভ  ফনযয ানথ ওারামতাত ওযায উনদ দান 

ওনযন। এ ভে ওনেওিন ভিুামদ তায ওানি অমবনমানকয ুনয ফনরন কম, 

বাযতীে বনেনদয মফরুনদ্ধ দ্রুত এোওন কনো নচ্ছ না কওন? াজ্জাদ ঔান 

(যঃ) তানদয অমবনমানকয মুমিমুি উত্তয মদনে ফুমঝনে কদন কম, প্রনতেও মদন 

আিভণ র্ারাননা উওাযী নে, ফযিং ক্ষমতওয নে থানও। তাযয আভানদয এই 

ঐমতামও বফেও ভাপ্ত ে। আভানদয কভিফান ঔানা বতযী োয িংফাদ 

িানান। ইরাভাফাদ কথনও আনা ভুযকী দুইমিয এওমি তঔন যান্না নেমির। 

 

জেদ্রার েেীক্ষায় 

ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান, যই বাই  আমভ ঔানা ঔাোয িনে দস্তযঔান ম্যুনঔ 

মননে ফম। কভিফান মযফানযয এওিন দস্তযঔানন ঔাফায এনন যাঔমিনরন। 

াজ্জাদ ানফ তানও ফরনরন- “যানতয কফরাে আভযা আনানদযনও ওি মদমচ্ছ। 

উত্তনয ক ফরর— “মজ্ব না। আি কতা আভযা মযফানযয ওনর ―ফ‖ উদমান 

ওযমি।” ফ উদমান েমি আভায িনে মির নতনু। তাই াজ্জাদ ানফ এয 

ফোঔোে ফনরন কম, ওাশ্মীনযয করানওযা ফৃস্পমতফায যানত ইফাদনতয উনেনে 
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িাগ্রত থাওানও ―ফ‖ উদমান ওযা ফনর। কম ফৃস্পমতফায যানত তাযা ফ 

উদমান ওনয, ক যানত মযফানযয ওনর কিনক থানও। তানদয কওউ ইফাদনত 

মরপ্ত থানও, আয কওউ ারুো যান্না ওনয। এবানফ তানদয াযাযাত নাভাম ড়নত, 

কতরাোত ওযনত, ারুো যান্না কত এফিং তা কঔনত কওনি মাে। 

আভানদয কভিফান আি যানত ফ উদমান ওযমিনরন। পনর দস্তযঔানন প্রর্ুয 

মযভাণ ঔানদেয ভাায ে। তায ভনধে পর-িুনি বযা ারুো মির। ঔাো শুরু 

ওযায ূনফচ আভযা ভুিামদ াথীনদযনও এনত অিংগ্রনণয দাোত কদই। তাযা 

আমত্ত িামননে ফনরন, আভযা ওোম্প কথনও ঔানা কঔনে এনমি। তানদয ভধে 

কথনও এওিন তায কাননানর্য মবতয নত আর্ানযয কিাি এওমি কফাতর কফয 

ওনয আভানদয দস্তযঔাননয উয যানঔন। আমভ তায মযর্ে মিজ্ঞাা ওনয অফকত 

ই কম, মতমন ওযার্ীয অমধফাী বাই অরীদ ানফ। আমভ ফররাভ, ওযার্ীয 

ভুিামদযা র্যভ মফদিনও অফিানত আর্ায  র্ািনী িংগ্র ওযনত বুনর না। 

আভায ওথা শুনন ওর ভুিামদ ানত থানও। অরীদ ানফ রজ্জা ান। 

আমভ কগ্রপতায োয এও কদড় ফিয য এই অরীদ বাই কগ্রপতায ন এফিং 

কওাি বরোর কিনর ওনেও ফিয মচন্ত আভায ানথ থানওন। তােঁয আর নাভ 

ভুাম্যাদ আনয যািুত। মযত আওদা ভুপতী যীদ আভাদ ানফ (দাঃ 

ফাঃ)এয ানত মতমন ফাইোত নেনিন। মতমন উন্নততয ফেফিানা, কমাকেতা  

দ্বীনী কভিানময ধাযও মিনরন। ফন্দী থাওাওারীন ভে মতমন ওুযআন ভািীদ মপম 

ম্পন্ন ওনযন। অনোনে ধভচীে কওতাফামদ াে ওনযন। ফতচভানন মতমন বাযনতয 

মশ্চভ ফনঙ্গয যািধানী ওরওাতায এও ওাযাকানয যনেনিন। আল্লা তাআরা 

তােঁনও ম্যানন  মনযানদ ভুমি দান ওরুন। 

আভযা মতনিন আায ওযমিরাভ আয অফমি ভিুামদকণ আভানদযনও কফিন 

ওনয ফনমিনরন। কমদননয ঔাফায ওনেও মদও কথনও স্ভযণীে মির ফনর এত 

মফদবানফ এয উনল্লঔ ওযরাভ। আভায ানথ এই ঔাফানয যীও ওভাণ্ডায াজ্জাদ 

ঔান  যই বাই উবনেই ীদনদয অন্তবুচি নেনিন। ঔানা ঔাোয ভে 

আভানদয র্তুমদচনও উমফি ভুিামদনদয ভধে নত কফময বাকই াাদনতয ভমদযা 

ান ওনযনিন। ম্ভফত আমভ  র্াযিন এভন যনেমি, মাযা এঔননা ক্ষণিােী এই 

িীফননয ফা গ্রণ ওযমি। ফন্দী োয ূনফচ ভিু অফিাে আভায এমিই কল 
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ঔাফায মির। ওাযণ কবাযনফরাে আমভ কওান নাস্তা ঔাইমন, তনফ র্া ান 

ওনযমিরাভ। আয যমদন দুুনযয ূনফচই আভযা ফন্দী ই। 

স্ভযণীে এই ঔাফানযয ভিমর কথনও পানযক োয য মফোনভয কপ্রাগ্রাভ ওযা 

ে। ওনেওিন ভিুামদ াাযা যত থানওন। আয মওিু ভুিামদ প্রার্ীনয কে মদনে 

মঝভুনত থানওন। ওক্ষ মির িংওীণচ, আয করাও মির কফম, পনর আভযা িাড়া আয 

ওানযা কাোয িােকা েমন। তনফ ফন ফন খুভাননায ুমফধা ওনেওিনই কনে 

মান। আমভ এই ুনমাকনও কনীভত ভনন ওনয াাযা কদোয ইচ্ছা প্রওা ওময। 

উমিত ভনে িংমক্ষপ্ত এই পনয মিাদী আভনরয পমীরত রাব ওযায এই 

এওমি ফেফিাই আভায ওানি মির। ভুিামদকণ াভানে আমত্তয য আভায ওথা 

কভনন কনন। ম্ভফত তাযা আভানও কওানরূ মফনদয ভুনঔ কপরনত র্ামচ্ছনরন না। 

এওিন ভুিামনদয াত কথনও ক্লামনওব মননে আমভ মমড় মদনে নাভনত থামও। 

মমড়য উনযই আমভ রও ঔুনর ক্লামন মনযীক্ষণ ওনয কদমঔ, মি করাড ওযা 

আনি। অথচাৎ বাযনতয ভুমযওনদয ানথ ভুওামফরায িনে ূণচ প্রস্তুত মির। আভায 

ানথ কভনওাযী ভিুামদ আভানও ফনরন কম, এঔানন আভযা র্মব্ব খন্টা যাইনপর 

করাড ওনয যামঔ। মানত ওনয কম কওান অওস্ভাৎ মফনদ ভুওানফরা ওযনত ক্ষভ 

ই। 

ফাড়ীয ফাইনযয ড়নও মনমচ্ছদ্র অেওায কিনে আনি। আমভ এঔানন দীখচ ভে 

াাযা মদনত র্ামচ্ছরাভ, মওন্তু ওনেও ভুূতচ ায োয য ভুিামদকণ আভানও 

ফনরন কম, আনায াাযায ভে কল নেনি। আমভ অমধও ভে অফিান ওযায 

ওথা ফরনর তাযা ফনরন কম, আমন োফ কনেনিন। এতিুওুই মনথি। 

কপব্রুোযীয অেওায  মভীতর যানতয এই ওনেওমি ভুূতচ মির আভায িনে 

মফনল এও ধযননয ুরও  বানফ মযূণচ। মজ্ব ােঁ, বাযনতয মুনদ্ধ অিংগ্রনণয 

কই ুরও আয বাযনতয মুনদ্ধ াাযা কদোয কই বাফ, মায ভমচাদা ম্পনওচ 

আভানদয মপ্রেনফী মযত ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লাভ কামোনে মন্দ 

(বাযত অমবমান) ম্পনওচ তায অথচফ  তাৎমচূণচ াদী এযাদ ওনযনিন। 

এ াদীন মতমন বাযনতয মুনদ্ধ অিংগ্রণওাযীনদয িনে িাান্নাভ কথনও ভমুিয 

ুিংফাদ প্রদান ওনযনিন এফিং এয ীদনদযনও ―আপমারু শুাদা‖ (নেষ্ঠ 

ীদ) আঔো মদনেনিন। ক আল্লা! কতাভায কদো তাপীনওই আমভ অধভ এই 

কৌবাকে রাব ওনযমি। স্বীে দো  অনগু্রন তমুভই এ ভুূতচ ওেমি ওফুর ওনয 
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আভানও িাান্নাভ কথনও মযত্রাণ দান ওয। াযামি িীফন মিাদ মপ ামফমরল্লায 

মনআভত দ্বাযা উওৃত োয তাপীও দান ওয। 

আমভ ভুিামদনদয ানত ক্লামনওব মদনে কদই এফিং ওক্ষাবেন্তনয এন খুভাননায 

কর্িা ওময। এ মফলেমি মফস্ভেওযবানফ রক্ষে ওযা মাে কম, ফড় ফড় খিনায 

প্রমতচ্ছমফ ভানফ প্রওৃমত  স্ববাফনও অননও আনক কথনও প্রবামফত ওযনত থানও। 

আকাভী মদন মির আভায কগ্রপতাযীয মদন। মায প্রবাফ যানতয অমিযতা  

অমনদ্রারূন আভায উয োয ে। ফাযফায ােচ মযফতচন  দুআ দরূদ াে 

ওময এফিং খুভাননায মযূণচ কর্িা ওময, মওন্তু খুভ আন না কওানবানফই। আভায 

ডানন ফানভ  ম্যুনঔ ওনেওিন উৎকচপ্রাণ ভুিামদ কওানর ক্লামনওব কযনঔ 

ফন ফন খুভানচ্ছ। ওক্ষভানঝ ারওা ারওা নাও ডাওায ে স্পি কানা 

মানচ্ছ। আয আমভ কিনক কিনক খুনভয অনক্ষা ওযমি। 

 

ভারেীয় সনেযর জবষ্টেীনে 

আভায িীফননয কফ মওিু যিনী এভনই অমিযতায ভনধে মনদ্রায অনক্ষাে 

অমতফামত নেনি। ফন্দী োয ূফচ যিনী কফ যিনীয অনেতভ। যানতয 

মনদ্রা আল্লা ানওয এভন এও মন'আভত, মায কওান মফওল্প কনই। ফারেওানর এই 

মন'আভত আমভ মচাপ্ত মযভাণ রাব ওনযমি। নয মঔন ভাদ্রাাে িাত্র িীফননয 

ূর্না ে, তঔন যাত একানযািাে যাত শুরু নত থানও। ওাযণ, যাত একানযািা 

মচন্ত তাওযায  অধেেন ওযা মির ভাদযাায ওানুননয অন্তবুচি। প্রথভ মদনও 

কতা একানযািা মচন্ত িাগ্রত থাওায প্রমত মত্ন কনই, মওন্তু ওনেও ভা য মঔন 

ইরনভয স্বাদ কনত থামও, তঔন ১২/১িা ফািায য যাত আযম্ভ ত। তািাড়া 

কতয ফিয ফে কথনওই আভায িীফননয যাত িংওুমর্ত নত থানও। িাত্র িীফননয 

কল ওনেও ফিনয এওমি ভমিনদয ইভাভমত  ঔতীনফয দামেে ওােঁনধ আন। 

তঔন অন্তযঙ্গ ভুিাদীনদয নঙ্গ অনুমষ্ঠত দ্বীনী ভিমরভূ যানতয মিং বাক 

ভেনও যণ ওযনত থানও। 

মক্ষা ভাননয য মক্ষাদান  মিানদয ফেস্ততা যাতনও অননও দূনয মননক্ষ 

ওনয। এভনমও অননও যাত মদনন মযণত নে মাে। অফিা এতদূয কড়াে কম, আমভ 

াযাযাত খুমভনেমি, এভন যাত আভায এই িীফনন অননও দূয মচন্ত ঔুেঁনি 
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দৃমিনকার্য ে না। ােঁ, আভায এভন অননও যানতয ওথা স্ভযণ আনি, কমগুনরানত 

এনওফানযই খুভাননায ুনমাক েমন। 

াযওথা এই কম, যানতয কফম অিং িাগ্রত থাওা আভায এভন অবোন মযণত 

ে কম, তা ঔুফ ওভই ফাদ মাে। তনফ ওতও যানত কওানরূ ফেস্ততা িাড়াই িাগ্রত 

থাওায উাঔোন ম্পূণচ ফেমতিভ ধযননয। আভায ঔুফ বারবানফ স্ভযণ আনি কম, 

আল্লা তাোরা কমমদন আভানও বাযনতয ওাযাকায কথনও ভুমিদান ওনযন, তায 

ূনফচয যাতমি মফস্ভেওয এও অমিযতা  অমনদ্রায ভধে মদনে অমতফামত ে। ক 

যানতয আনরার্না কতা নয আনফ ইনাআল্লা। আিনওয আনরার্নাে র্রনি 

ফন্দী োয ূনফচয যানতয ওথা। দুআ াে ওযনত ওযনত  ােচ মযফতচন ওযনত 

ওযনত যানতয কল বানক এও ভে মওিুক্ষনণয িনে কর্াঔ ফে নে আন। মওন্তু 

অল্প নযই ভুিামদকণ নাভাম ড়ায িনে উেনত আযম্ভ ওনয। আমভ উনে উম ু

ওময, পিয নাভাম ঐ ওাভযানতই আভযা িাভাআনতয ানথ আদাে ওময। ক 

ভনেয ভুিামদ  যফতচীনত ম্যামনত ীদনদয মম্যমরত এই িাভাআনতয 

ইভাভমতয ভমচাদা আমভ রাব ওময। নাভাম  আভর ুযা ওনয ুনফচায শুনে মড়, 

এ ভে ঔুফ তাড়াতামড় মনদ্রা আভানও আিান্ত ওনয। 

ওার নেিায ওািাওামি ভে আভানও িামকনে মদনে ফরা ে কম, পনযয প্রস্তুমত 

কল নেনি। যই বাই আভানও ফাড়ী কথনও ফাইনয এনন মনওিফতচী এওমি 

ভমিনদ মননে মান। কঔানন িেনরি  কযভ ামনয ফেফিা মির। মফত্র িুভুআয 

মদন োয ওাযনণ িানীে ওনেওিন ফমলচোন ফুমুকচ কবায কথনওই ভমিনদ 

অফিান ওযমিনরন। তাযা ভমিনদ ামন কযভ ওযায র্ুরায ান ফন উষ্ণতা 

রাব ওযমিনরন। ওাশ্মীনযয করানওযা ীত কথনও আত্মযক্ষায িনে মফনলবানফ মত্ন 

মননে থানও। অনোনে এরাওায করাওনদয তুরনাে তাযা মননিনদযনও উষ্ণ যাঔায 

অমধও মপমওয ওনয। উম ু অনোনে ওাি কথনও অফয নে আভযা কাড়ীনত উনে 

ফম। াজ্জাদ ানফ কাড়ী িািচ ওযায কর্িা ওনযন, মওন্তু মতমন মফপর ন। 

আা মদনে অমতিভওাযী ওনেওিন করাও অননও দূয মচন্ত কাড়ী ধাক্কা মদনে 

মননে ককনর ইমিন িািচ ে। 

আভযা কঔান কথনও যোনা ফ এভন ভে আভানদয ুযাতন এও ভুিামদ াথী 

ভুাম্যাদ মপও ানফ (স্বাধীন ওাশ্মীনযয অমধফাী) ফুড়া ভানুনলয ভত ানত রামে 
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মননে কফয নে আনন। মতমন আপকামনস্তাননয মিানদ তায ফীযে, মনবচীওতা  

মঔদভনতয যাওাষ্ঠা কদমঔনে ফতচভানন ওাশ্মীনযয ভুিামদনদয কনতৃে মদনচ্ছন। 

মওিুমদন ূনফচ আত োয ওাযনণ তায র্রানপযা ওযনত রামেয উয বয মদনে 

র্রনত ে। উষ্ণ তনফ িংমক্ষপ্ত কভারাওানতয য মতমন আভানদয কথনও মফদাে 

কনন। মফদােওানর মতমন আভানও এওমি তাফী এফিং এওমি আতনযয মম কদন। 

কগ্রপতায োয ভে তা কাড়ীনতই যনে মাে। অযায অননও ঙ্গীয ভত মপও 

বাইনেয নঙ্গ এই াক্ষাত কল াক্ষাত প্রভামণত ে। তায াাদনতয িংফাদ 

আভযা ওাযাকানয থাওা অফিাে াই। 

আভানদয কাড়ী ইরাভাফাদ অমবভুনঔ মাত্রা ওনয। কাড়ী ধাক্কা মদনে অনুগ্রওাযীযা 

উবে াত উমেনে আভানদযনও মফদাে ম্ভালণ িানান। আভযা র্রন্ত কাড়ী কথনও 

াত কননড় তানদয ওৃতজ্ঞতা জ্ঞান ওময। মওিুক্ষনণয ভনধেই আভযা কু্ষদ্র এই গ্রাভ 

অমতিভ ওময। ভুতাযাভ াজ্জাদ ঔান ানফ ফরনরন, আভানদয যফতচী ভমির 

ইরাভাফানদয িানভ ভমিদ। কম ভমিনদ দমক্ষণ ওাশ্মীনযয ভীয োনেম িনাফ 

ওামী মনিায ানফ ঔতীনফয দামেে ারন ওযনতন। ভিুামদনদয নঙ্গ ওামী 

মনিায াননফয খমনষ্ঠ ম্পওচ মির। তায ভমিনদ ভুিামদনদয অমফযত 

আনানকানা র্রত। াজ্জাদ ানফ কই ভমিনদ আভায দ্বাযা ফিফে প্রদান 

ওযানত র্ানচ্ছন। ম্ভফত মতমন ওামী াননফয মনওি এ িংফাদ কৌেঁনি মদনেনিন। 

িে রাঔ বাযতীে বননেয কফিনওৃত ওাশ্মীনযয কওেীে এওমি িানভ ভমিনদ 

এওিন ভুিামদ কভভাননয ফিতৃা প্রদান ওযা মওবাফ ম্ভফ নত ানয তা 

আভায ফুনঝ আমির না। মওন্তু ভুিামদযা ুদূয যাত এ ওািনও মফমবন্ন 

ন্থাে ম্ভফ ওনযমিনরন। ইরাভাফাদ কতা নযয ওথা কঔাদ শ্রীনকনযয িানভ 

ভমিদ এফিং মযত ফার দযকা ভমিনদ ভিুামদনদয ফোন ত। ফোন কনল 

ভুিামদকণ মনযানদ মায মায কৃন মপনয কমনতন। 

আভযা যস্পয ওথাফাতচা ফরনত ফরনত ধীযকমতনত ম্যনুঔ অগ্রয মচ্ছরাভ। 

আমভ ওামী কনিায াননফয নাভ এই পনয প্রথভ শুমন। মতমন আভায অমযমর্ত 

তনফ ওাযাকানয মকনে তায ম্পনওচ অননও মওিু িাননত াময। তায মওিু যর্না 

াে ওযায ুনমাক ে। ওামী ানফ আমাদী আনন্দারনন নমামকতায 

অযানধ ওাযাফযণ ওনযন। মতমন ওাযাকানয নাভানময ভাআরা িংিান্ত এওমি 

ুমস্তওা িংওরন ওনযন। মায ভনধে এতদিংিান্ত গুরুেূণচ ভাোরাভূ 



 

[100] 

 

মন্ননফমত নেনি। ওাযাকানয থাওা অফিাে আমভ ওামী াননফয াাদতফযনণয 

িংফাদ শুননত াই। এমি মির আভায িনে ফড় কফদনাদােও এওমি িংফাদ। মওন্তু 

কই অদৃে াত ম্পনওচ এঔননা মওিুই িানা মােমন মা (যেিনওবানফ) ওািী 

ানফনও ীদ ওনয কদে। 

এ ম্পনওচ কভৌমঔও মওিু তথে আভযা িাননত াময। কই তথে মনঃনন্দন 

কফদনাদােও মির। আভযা নফভাত্র আধা খন্টায থ অমতিভ ওনযমি এভন ভে 

আভানদয কাড়ী কার্ি কঔনে কঔনে অফননল ফে নে ককর। াজ্জাদ ানফ  

যই বাই কাড়ী িািচ ওযাননায অননও কর্িা ওনয ফেথচ ন। াজ্জাদ ানফ কাড়ী 

ধাক্কা কদোয ওাি কথনও মফযত যাঔায িনে আভানও ড্রাইমবিং মনি ফমনে কদন। 

আয মননি যই বাইনেয ানথ ধাক্কা মদনত থানওন। অননও ওনিয য কাড়ী িািচ 

কনে। 

আমভ আি দ মভমনি মচন্ত ঔফু দ্রুত কাড়ী র্ারাই এফিং ফন্দী ো কথনও 

ওনেওফায যক্ষা ওময। মওন্তু কাড়ী ূনযাে ঔাযা নে মাে। এফায ধাক্কা  

অনেফ ফেফিাই ফেথচ ে। আভানও কাড়ীনত ফমনে কযনঔ তাযা উবনে অনে 

ফাননয কঔােঁনি কফয ন। অননও তারা ওযায য এওমি অনিা মযক্সা কনে মাই। 

মানও ওাশ্মীনয থ্রী হুইরায ফরা ে। াজ্জাদ ানফ  আমভ মিননয মনি ফম, 

আয যই বাই ড্রাইবানযয ান ফনন। িুভুআয মদননয আভর কভাতানফও আমভ 

মযক্সাে ফন ূযানে ইোমিন, এও ভমির ওুযআন ভামিদ এফিং ূযানে ওাানপয 

প্রথভািং কতরাোত ওময। র্রনত র্রনত আমভ অনুবফ ওময কম, াজ্জাদ ানফ 

অতেন্ত অমিয। মতমন ফাযফায অগ্র-শ্চানত  ডানন ফানভ তাওামচ্ছনরন। 

মযক্সাোরা এওমি ফােঁও অমতিভ ওযনতই ম্যুনঔ এওমি মমবমরোন োও 

দৃমিনকার্য ে। মযক্সাোরা মযমিমত উরমব্ধ ওনয উচ্চ স্বনয ফনর উনে ―আমভচ‖। 

াজ্জাদ ানফ ইন্নামরল্লা ..... াে ওনযন। আমভ তানদয আোি শুনন ভাথা 

তুনর তামওনে কদমঔ কম, দৃেই অনেযওভ। আভযা র্তমুদচও কথনও বাযতীে বননেয 

কফিনীনত আফদ্ধ নে নড়মি। 
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বন্দী াম 

এওমি মযক্সাে আনযাণওাযী র্াযিন করাও এও নঙ্গ মফনদ নড় ককমি। ওনেও 

ভুূনতচয কই িমির মযমিমত এভন বেিংওয মির কম, তায প্রওৃত অফিা বালাে 

ফেি ওযা ম্ভফ নে। মযক্সা কতা প্রাণীন, তায ওানি স্বাধীনতা আয যাধীনতা 

এও ভান। মযক্সায ড্রাইবায মনথি মনমশ্চন্ত মির। ওাযণ ক মফনল কওান অযাধী 

নে।.... এ ম্ভফ কম, তায মভন ূণচ নেনি, ক এঔন ফড় অিংনওয ুযস্কানযয 

কমাকে নেনি। তনফ এিা অফে এওমি ম্ভাফনা ভাত্র। মযক্সা ড্রাইবানযয নঙ্গ 

উমফি ভুিামদ ম্পূণচরূন অস্ত্র মজ্জত। তাই ক কভাওানফরা ওনয নিই 

াাদতফযণ ফা ভমুিরাব ওযনত ানয। মওন্তু মিননয মনি উনফনওাযী 

ফেমিদ্বে অওস্ভাৎ এই মফনদ ভাযাত্মওবানফ মফভূঢ় নে নড়। এওমদনও তাযা 

ভুিামদনদয দামেেীর এফিং এওমি মিাদী িংকেননয উচ্চদি ফেমিে ফনর 

কণে। অযমদনও তাযা মনযস্ত্র। মযক্সায ওর আনযাী মমদ অনস্ত্র মজ্জত ত, 

তানর মফলেমি এত মফদিনও মির না। তঔন ম্যুঔি ভিুামদ তায অস্ত্র মদনে 

ভুওামফরা ওনয মযক্সায মনওিি বনেনদযনও ভামিনত মভমনে মদনত মওিংফা রােন 

ওযনত ফা মিু িনত ফাধে ওযত। আয এই অফওান শ্চানত উমফি 

ভুিামদনদয াভনর উেনত, মযক্সা কথনও অফতযণ ওযনত এফিং অনুওুর নীর্ ু

িােকাে মকনে প্রমতনযাধ কনড় কতারায ুনমাক মভরত। এভনইবানফ মমদ ওর 

ভুিামদই মনযস্ত্র ত, তানর মফলেমি অননওিা ওভ মফদিনও ত। ওাযণ, 

এরূ প্রওি ম্ভাফনা মির কম,তল্লাী ওনয কনাফামনীয করানওযা মঔন মওিুই না 

কত, তঔন াধাযণ মওি ুমিজ্ঞাাফাদ ওনয কিনড় মদত। 

াধাযণ এই মিজ্ঞাাফানদয িফাফ ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননয মনওি ফভে প্রস্তুত 

থানও। মওন্তু মতনিন ভিুামনদয ভধে কথনও এওিন স্ত্র আয দুইিন এনওফানযই 

মনযস্ত্র। বাযতীে এওিন বনে ড্রাইবাযনও মযক্সা থাভাননায িনে ইমঙ্গত ওনয। এই 

ইমঙ্গত দাননয কওানই ওাযণ মির না। ওাযণ, িংওীণচ াাড়ী নথয কভাড় এফিং 

ড়নওয উয দণ্ডােভান বননেয ওাযনণ মযক্সা আনক কথনওই কথনভ মির। এওিন 

বনে যই বাইনও নীনর্ নাভনত ফনর। মতমন মিন মদও মপনয াজ্জাদ াননফয 

মদনও তাওান। কর্ানঔয ইমঙ্গনতই মদ্ধান্ত নে মাে। যই বাই মনমশ্চনন্ত নীনর্ 

নানভন। তায মাফতীে অস্ত্র পাননচয (ওাশ্মীযী মযনধে) নীনর্ রুওাননা মির। বনেমি 

উবে াত উর্ু ওনয দােঁড়ানত ফরনরা মানত ক তল্লাী র্ারানত ানয। তঔন মতমন 
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মর্তায নোে দ্রুত বনেমিনও ূননে উমেনে দূনয মননক্ষ ওনযন। আয অযায 

বননেয মদনও এওমি কগ্রননড মননক্ষ ওনয কিানয রাপ মদনে প্রাণান্তওয কদৌড় 

শুরু ওনযন। বাযতীে বনে এই অওস্ভাৎ মযমিমতয িনে কভানিই প্রস্তুত মির না। 

তানদয াভনর উেনত মওিু ভে ফেে ে। তাযয তাযা যই বাইনেয মদনও 

ভুলরধানয পাোমযিং ওযনত থানও। 

আভযা অনিা মযক্সাে ফন এ ম্পূণচ দৃে কদঔমিরাভ। আমভচ অমপায  বমনওযা 

মফমবন্ন মিন কথনও পাোয ওযমির আয যই বাই ফাভমদনও অফমিত 

ফাড়ীগুনরায মদনও অমত দ্রুত কদৌড়ামচ্ছনরন। অফননল মতমন তায কর্িাে পর ন 

এফিং ফাড়ীয বীনড় ামযনে মান। ডিন ডিন বননেয পাোমযিংনেয ভধে কথনও তায 

এবানফ কফেঁনর্ মাো এভনই এও খিনা, মা ভানুনলয ঈভাননও মিারী ওনয। 

যই বাইনেয াাদনতয মনধচামযত ভুূতচমি আনত এঔননা কদড় দুই ফিয ফাওী 

মির, মফধাে গুমর তায আা মদনে র্নর মামচ্ছর। এভমনবানফ অনস্ত্রয ফযওনত 

মতমন কগ্রপতায ো কথনও কফেঁনর্ মান। 

মিানদয অস্ত্র মনঃনন্দন মফযাি ফড় ফযওত  মপািনতয উওযণ। এ ওাযনণই 

ইরানভয ত্রুনদয ফচদা এ কর্িা থানও কম ভুরভানকণ কমন অস্ত্র কথনও দূনয 

থানও। ওাযণ মিানদয মনেনত অস্ত্র ধাযণওাযীকণ ওমস্ভনওানর দােনও কভনন 

কনে না এফিং দানেয মিমিয তানদয করাে যাননা মাে না। এই ভরূনীমতয অমত 

দীখচ  মতি অমবজ্ঞতা ওানপযনদয যনেনি। আি তাই তাযা ভুরভাননদয অনস্ত্রয 

ভুওানফরা ওযায মযফনতচ ভুনামপওনদয ভাধেনভ ভুরভাননদযনও মনযস্ত্র ওযায 

াওানাি লড়মন্ত্র র্ামরনে মানচ্ছ। আল্লা তাোরা তানদয মাফতীে লড়মন্ত্রনও ফেথচ 

ওনয কদন এফিং ভুরভাননদযনও মিাদী অনস্ত্রয ভূরে  ভমচাদা অনধুাফননয 

তাপীও দান ওনযন। আি আভানদয ম্যুনঔ এভন অিংঔে দৃিান্ত িমড়নে আনি, 

কমগুনরা কদনঔ আভযা ঔুফ বারবানফ এই মদ্ধানন্ত উনীত নত াময কম, মিাদী 

অস্ত্র ভুরভাননদয িনে ো-প্রোনয কর্নে অমধও িরুযী। 

ইিংনযিযা বাযনতয ভুরভাননদযনও মনযস্ত্র ওনযমির, পনর আি ভগ্র 

উভানদন ভুরভাননদয ওুর মিজ্ঞাা ওযায কওউ কনই। ফািংরানদ ওুপযী 

 ধভচান্তনযয আিভনণ প্রওমম্পত, ওাশ্মীনয ভুরভাননদয ঔুন ামনয ভত স্তা 

ওনয কদো নেনি। আয বাযনতয ভুরভানযা তানদয বমফলেৎ প্রিনন্ময ঈভান 
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যক্ষায ফোানয মচন্ত আিংওা ওযনি। মওন্তু আভানদযই প্রমতনফী আভানদয 

আপকানী বাইনেযা মিানদয অস্ত্রনও প্রানণয ভত বারনফননি। পর এই নেনি 

কম, ইিংনযিনদয কথনও শুরু ওনয   নামবনেত ইউমনেননয যিােী মিংস্ম বনে 

ফামনী মচন্ত কওউই তানদযনও নত ওযনত ানযমন এফিং কওউই আপকানীনদযনও 

ককারাভ ফানাননায ুনমাক ােমন। 

মযননল, আল্লা তাআরা মিাদী এই অনস্ত্রয ফনদৌরনতই আপকানীনদযনও 

ইরাভী ইভাযাত এফিং যীেত প্রমতষ্ঠায ভত এভন ফ মন'আভত দান ওনযনিন, 

কমগুনরা কথনও াযাভাইননয (ভক্কা-ভদীনা) ান ফফাওাযী আযফযা মচন্ত 

আি ফমঞ্চত। আি আপকানীনদয মনওি ইরাভ িংযমক্ষত। তাযাই ইরানভয 

প্রওৃত উত্তযামধওাযী। আল্লা তাআরা আপকানীনদযনও ইরানভয ভাধেনভ এফিং 

ইরাভনও আপকানীনদয ভাধেনভ ম্যান দান ওনযনিন। ুতযািং ফতচভানন মফনেয 

িানরভ  ওানপযনদয ফেফিানা কথনও কওউ ভিু থাওনর এওভাত্র আপকানই 

যনেনি। ামওস্তান কমিুওু মনযাত্তা  স্বাধীনতা রাব ওনয থানও, তা এই 

ভুিামদনদয ওাযনণ  মিাদী অনস্ত্রয ফযওনত। এ িনেই মফনেয তাফৎ ইরাভ 

দুভন কদগুনরায অন্তনয ামওস্তাননয ভিুামদ এফিং তােঁনদয ানতয কিািঔাি 

অস্ত্র র্যভবানফ মফনধ থানও। তাযা আযফ কদগুনরায ভত ামওস্তাননও তানদয 

ওনরানী ফানানত র্াে। মওন্তু ামওস্তাননয আনরভ  ভিুামদকণ তানদয নথয 

প্রমতফেও। ুতযািং এঔন তাযা তানদয এনিন্টনদয ভাধেনভ কম কওানবানফ 

ামওস্তাননয ভুিামদনদয করা মিন ধযায ওাি শুরু ওনযনি। 

অমত ম্প্রমত ফৃনিননয ক্ষ কথনও ওনেওমি মিাদী িংকেননয উয আনযামত 

মননলধাজ্ঞা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারনেয আিভণাত্মও মফফৃমত এফিং তথাওমথত ভুনানপও 

র্মযনত্রয ফুমদ্ধিীমফনদয ত্রমত্রওাে ভুিামদনদয মফরুনদ্ধ প্রর্ামযত প্রফে-মনফে, 

তবাকে এ উনদোনকযই অিং। আল্লা তাোরা তানদয এ উনদোকনও ফেথচ ওনয 

কদন। কওননা আল্লা না ওরুন, মমদ এই উনদোক পর ে এফিং ামওস্তানন 

মফদেভান মিানদয ামন্তূণচ আনন্দারন মফপর ে, তানর এইনদ ভাযাত্মও 

ধযননয কৃমুনদ্ধয মওায নফ এফিং ত্রুযা এই কদনও ূণচরূন স্তকত ওযায 

ুনমাক কনে মানফ। 
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ওথা অননও দূয র্নর ককনি। যই বাইনেয ওথা ফরমিরাভ কম, মতমন তােঁয মিাদী 

অনস্ত্রয ফযওনত ত ত ত্রু বননেয ভধে নত মননিনও কফয ওনয মননত পর 

নরন। ত্রু ফামনীয ওনেওিন বনে তায শ্চানত ফাড়ীগুনরায মদনও অগ্রয 

র। ওনেওিন বনে োযনর অন ওনয র্তুমদচনও তায ারাননায িংফাদ মদর। 

আয অফমি ভস্ত বনে ভাযাত্মওবানফ অনিা মযক্সামিনও মখনয কপনর। তাযা 

ওনর মননিনদয ফেথচতায ওাযনণ র্যভ িুদ্ধ মির। আয আভযা মতনিন ভানফরূী 

মনযস্ত্র মওায তানদয ানত মিরাভ। তাযা আভানদযনও অনিামযক্সা কথনও নামভনে 

তল্লাী শুরু ওনয। আভানদয মতনিননয াোত তঔন অফমি মির। মফধাে যই 

বাইনেয মনমক্ষপ্ত কগ্রননড পানিমন এফিং বাযতীে বননেয অবো ভত মননিনদয 

যািনেয ঝার মভিাননায িনে তাযা আভানদয উয গুমর র্ারােমন। ফন্দী 

োয য এওিন মঔ ওোনপ্টন এ মফলনে কঔারানভরাবানফ মফস্ভে প্রওা ওনয। 

ক আভানদযনও ফনর কম, কতাভানদয বাকে বার। কতাভানদয ঙ্গীয মনমক্ষপ্ত কগ্রননড 

মমদ কপনি কমত এফিং আভানদয বননেয কওান ক্ষমত ত, তানর আভযা 

কতাভানদযনও তৎক্ষণাৎ ঔতভ ওনয মদতাভ। মঔ অমপাযমি মেওই ফনরমির। 

অতীনত এভন অননও খিনা খনিনি কম, বাযতীে বনে তানদয ক্ষমতূযনণয িনে 

অননওফায মনযস্ত্র করাওনদযনও গুমর ওনয অথফা ুমড়নে কভনযনি। ওনেওিন 

বনে অতেন্ত ওনোযবানফ আভানদয তল্লাী ওনয, মওন্তু তাযা আমত্তওয 

কওানমওিুই ােমন। আভায নওনি আভায পনযয ওাকিত্র  িাওা-ো 

মির। আয াজ্জাদ ঔান াননফয নওনি তায এভন মওিু ওাকি মির, কমগুনরা 

মতমন ইমণ্ডোন আমভচনদযনও কধােঁওা কদোয িনে ফচদা ানথ যাঔনতন। 

কনাফামনীয করানওযা আভানদয মনওি রাতও ভুিামনদয মফলনে মিজ্ঞাাফাদ 

ওনয। আভযা ওনর এওই ওথা ফররাভ কম, আভযা ইরাভাফাদ (অনন্তনাক) 

মাোয নথ এ করাওমি যাস্তা কথনও কিাযূফচও আভানদয ানথ উনে ফন। 

ওাশ্মীযী বালায উয াজ্জাদ াননফয মনথি দঔর মির। মতমন বনেনদযনও 

ফনরন কম, মতমন কান্দযনফনরয অমধফাী এওিন ফেফােী। কামরর্ায ফেফা 

উরনক্ষ মফমবন্ন িােকাে পয ওনয থানওন। আভায ম্পনওচ মতমন ফনরন কম, 

ইমন এওিন ীয ানফ। ভুযীদনদয ানথ কদঔা ওযায িনে ওাশ্মীয এননিন। 

বনেযা তল্লাী  মিজ্ঞাাফানদয িনে এফিং আভানদয ওথায তে-মভথো মার্াই 

ওযায িননে এওিন ওাশ্মীযী গুপ্তর্যনও আভানদয ওানি মননে আন। ক ওাশ্মীযী 
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বালাে াজ্জাদ ানফনও ওনেওমি প্রে ওনয, কগুনরায নন্তালিনও উত্তয তানও 

কদো ে। এ াভমগ্রও অফিা কদনঔ বনেযা মদ্বধাদ্বনন্দ্ব নড় মাে। তানদয এওিন 

অমপায আভানদযনও র্নর মাোয অনুভমত কদে। আভযা মযক্সাে উনে ভাত্র 

ফনমি, এভে অনে এওিন অমপায আভানদযনও থামভনে মদনে তায মনি মনি 

কমনত ফনর। আভানদয মযক্সা কনাফামনীয কাড়ীয ফনযয ভাঝঔানন মির। মওি ু

কাড়ী মির আভানদয ম্যুনঔ আয মওিু মির আভানদয মিনন। কাড়ীয বনেনদয 

কিাি ফড় যাইনপনরয ভুঔ আভানদয মদনও তাও ওযা মির। মওিু দযূ মকনে তাযা 

কাড়ী দােঁড় ওযাে এফিং আভানদযনও অনিা মযক্সা কথনও নামভনে াত কফেঁনধ তানদয 

এওমি কাড়ীনত তুনর কনে। তঔন আভানদয কগ্রপতাযীয প্রথভ ধা ুযা নে মাে। 

আভানদয াত কফেঁনধ কপরা নেমির। কাড়ীগুনরা কনা ওোনম্পয মদনও মামচ্ছর। 

আভানদয আনান উমফি বনেযা আভানদযনও অশ্লীর বালাে ফওাফমও ওযায 

ানথ ানথ বীমত প্রদচন ওনয। আয আভযা অাে  অাযকতায এই ভুূনতচ 

আল্লা তাআরায মমমওয ওযমিরাভ। আভানদয যনাে িাযী মির- 
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মথভনধে এওফায কাড়ী থামভনে আভানদয ঔাযা কামড়মি তল্লাী ওযা ে। 

ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔান তানদযনও ফনরমিনরন—আভযা আভানদয মনিস্ব কাড়ীনত 

পয ওযমিরাভ। নথ তা ঔাযা নে মাোে অনিা মযক্সা কনই। ইমণ্ডোন বনেযা 

কাড়ী কওান িানন ঔাযা নেনি তা মিজ্ঞাা ওযনর াজ্জাদ ানফ মেও 

িােকায ওথা ফনর কদন। ুতযািং তাযা কপযায নথ ুযা ওনবে দােঁড় ওমযনে 

কাড়ীমি তন্ন তন্ন ওনয তল্লাী ওনয। তাযয কমিনও এওমি োনওয মনি কফেঁনধ 

কনে। 

এঔান কথনও যোনাওানর তাযা আভানদয দু‖িননও মবন্ন মবন্ন কাড়ীনত উমেনে 

কনে। ম্ভফত তানদয নন্দ ধীনয ধীনয দৃঢ় মফোন মযণত মচ্ছর। আয তায 

ানথ ানথ তানদয আর্যণ মনওৃি কথনও মনওৃিতয মচ্ছর। আভায িনে এমি 

মির িীফননয মতিতভ অমবজ্ঞতা। আমভ ইমতূনফচ িীফননয এই ভুূতচ মচন্ত 

ওঔননা এও মভমননিয িনে ফন্দী ইমন। অননও ফাযই ুমরনয ভুনঔাভুঔী নেমি, 
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মওন্তু ওঔননা ফন্দী নত েমন। অননও িােকাে ফন্দীনেয দ্বাযপ্রানন্ত কৌেঁনি ভুমি 

নীফ নেনি। মফস্ভেওয নরা—ুমর  বমনওনদয প্রওৃত রূ কগ্রপতায 

োয যই কদঔা মাে। অনেথাে াধাযণত তাযা ম্যামনত িননদয নঙ্গ ারীন 

 বদ্র আর্যণ ওনয থানও। তনফ এওই ভিমরন মমদ ক ম্যামনত করাওমিনও 

কগ্রপতায ওযায ুনমাক াে, তঔন তানদয বদ্রতা ভুূনতচয ভনধে মতিতা  

অবদ্রতাে মযণত ে। তঔন তাযা এভন অবে নে মাে কম, তাযা কম ওঔননা 

ওানযা ানথ বদ্র আর্যণ ওনযনি এ ওথা কওউ ওল্পনা ওযনত াযনফ না। 

আমভ ইমতূনফচ ওঔননা কগ্রপতায ইমন, মফধাে ুমর  কনা অমপাযনদয ফচদা 

বদ্রবানফই ওথা ফরনত  আর্যণ ওযনত কদনঔমি। মওন্তু এ খিনায য কথনও মঔন 

আভায কগ্রপতাযীয ধাযা র্রনত থানও, তঔন আভায ুমর  কনা অমপাযনদয 

এই মফযীতধভচী আর্যণ ফাযিংফায কদঔায ুনমাক নেনি। এযা মঔন কওান 

করাওনও ম্যাননয ানথ কর্োনয ফমনে ওথাফাতচা ফনর, তঔন তানদয ওথাফাতচাে 

বদ্রতা বারফাা  কৌিননেয ভধুযতা বযা থানও। মওন্তু তায ওথাভনত ওাি না 

নর অথফা উযোরানদয ক্ষ নত এ করানওয ফোানয স্বাধীনতা কনে ককনর, 

ানথ ানথ কর্োয কথনও নামভনে কারাকার শুরু ওনয কদে। এফিং এ ওাযনণ ওি 

কদে কম, এওিু ূনফচ তুমভ কর্োনয ফনমিনর কওন। 

উভানদন ুমর  কনাফামনীয প্রমক্ষণ ফেফিা ইিংনযি প্রফমতচত। এই ফেফিা 

ভানুলনও মননিয কথনও মিধনযয কতালানভাদ ওযা, আয মননিয কর্নে দুফচনরয 

উয িুরুভ ওযায ফও মক্ষা কদে। ওিতা  ―কঝা ফুনঝ কওা ভাযা‖ এফিং 

ক্ষভতায অফেফায এই ফেফিায বফমিে। এই ফেফিায প্রমক্ষণপ্রাপ্ত করানওযা 

কেওনর বদ্র, আয াধাযণ অফিাে অতোর্াযী  অবে। এযা অনেনও অম্যান 

ওযা মননিনদয ওতচফে ভনন ওনয। অথর্ তানদয ফেমিকত  ামযফামযও িীফন 

তানদয এফ ফদস্ববাফ  দনুচীমতয ওাযনণ ধ্বিং নে মাে। ফেমিকত িীফনন নদ 

নদ রামিত  অভামনত ো তানদয ররানিয মরঔনন মযণত ে। 

উনযাি অমপাযনদয র্কু্ষ ফে ওনয আনদ কদো, আয অধীনিনদয তানদয 

প্রনতেও ওথাে ―ইনে োয‖ ফরা, তানদয মবতয কথনও ভানফতায উৎওলচতা  

উদায ভননাফমৃত্ত এবানফ কল ওনয কদে কম, তানদয অন্তত কথনও ―দ‖ িাড়া অনে 

ফ মিমননয ভমচাদা কফয নে মাে। পনর মননিয উনযাি ওভচওতচায ফচপ্রওায 
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ফুমদ্ধ  মমুিীন ভতাভত, মননদচ  ওভচওাণ্ড ে ওযা  কভনন কনো, আয 

িুমনোযনদয প্রনতেও উওাযী ওথানও প্রতোঔোন  প্রমতফাদ ওযা তানদয 

স্ববানফ মযণত ে। ফড় অমপায কামর মদনর ফা ক্ষমতওয ওথা ফরনর ―মজ্ব 

োয‖ ফনর তা কভনন কনে। আয িমুনোয করাও মমদ তানও আনফ াোনতয (অনন্ত 

িীফননয) থ প্রদচন ওনয তফু ―ািা‖ ফনর তায ওথা প্রতোঔান ওনয। 

ইিংনযনিয অভানমফও  অনথচও ফেফিানায এই প্রমতমিো ুমর  

কনাফামনীয কফময বাক অমপাযই গ্রণ ওনয থানও। তনফ মওিু মওিু 

কৌবাকেফান মননিয িন্মকত ফা ঔানদানী গুনণয ওাযনণ এ ধযননয প্রমতমিো 

কথনও মওিুিা ভুি থানও। 

ইমণ্ডোন আভচী অমপায  াধাযণ বনেযা ভন ঔুনর  অফানধ আভানদয উয 

কামর ফলচণ ওযমির। আয আমভ ভান আল্লায ―তাফী‖ ানে যত মিরাভ। 

মিানদয নথ কগ্রপতাযী কওান অফাও ওযায ফা নতুন কওান মফলে নে। তনফ 

অতীনত আমভ খিনার্নি এ ধযননয অমবজ্ঞতা রাব ওমযমন। মফধাে বমনওনদয 

কারাকামরনত তীে ভননানফদনা মচ্ছর। এভন বালা আমভ ইমতূনফচ আয ওঔননা 

শুমনমন। 

ফারেওানর ফাড়ীয মযনফ মির কামর কথনও মফত্র। ম্যামনতা ভানেয মযর্মচা 

কামর কদো  কানায ফোানয খৃণা ৃমি ওনযমির। তািাড়া এ মফলেমি 

ফোওবানফ স্বীওৃত কম, তানওই কামর শুননত ে, কম মওনা কামর কদোে অবেস্ত। 

কর্তনা  ফুমদ্ধয প্রথভ প্রযগুনরানত ামযফামযও মযনফনয ফযওনত কারাকামর 

কথনও ভুি থামও। ফায ফিয ফেন িানভোতরু উরুমভর ইরামভো ওযার্ীনত 

আল্লা তাআরা আভানও ইরাভী মযনফ দান ওনযন, কঔানওায তৎওারীন 

উস্তাদকণ মনুকয ইভাভ  ইরাভী আঔরানওয িােঁনর্ কড়া মিনরন। আভানদয 

মক্ষািীফননয প্রথভ ফিনযই মক্ষা াই কম, মননিয কওান ঙ্গীনও ―তুই‖, ―তুমভ‖ 

ফনর নম্বাধন ওযনফ না। ফযিং ওরনও আমন ফনর ডাওনফ। এই বনমতও মক্ষায 

উয আভর ওযায এই ফযওত রাব ওময কম, আমভ অনেনদযনও ―আমন‖ ফনর 

নম্বাধন ওযাে আভানও ওানযা কথনও ―তুই‖ ―তুমভ‖ ে শুননত েমন। আভানদয 

ওর ােী যস্পযনও আমন ফনর নম্বাধন ওযনতা। তািাড়া আভানদয 

ম্যামনত উস্তাদকণ িাত্রনদয এওইবানফ নম্বাধন ওযনতন। ভাদ্রাা কথনও মক্ষা 

ভাননয য মিানদয  দাোনতয মযনফ াই। তঔন ―তুই‖, ―তুমভ‖ ে 
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ফেফানযয প্রেই মির না। ওযার্ীনত অননওফায ুমর অমপানযয নঙ্গ ফাও 

মফতণ্ডা নেনি, মওন্তু কগ্রপতায েমন ফনর তানদযনও বদ্রবানফই ওথা ফরনত 

শুননমি। কগ্রপতানযয ূনফচ তাযা াধাযণত কমভন ফনর থানও। 

আল্লা প্রদত্ত অতীনতয এওর মনআভত  দান আভায প্রওৃমত  স্ববাফনও 

মওিুিা নািুও ওনয কদে। তাই ভুমযওনদয কামর আভায অন্তনয গুমরয ভত 

মফধমির। দুঃঔ কফদনাে অন্তয কপনি মামচ্ছর। মওন্তু এ ফই মির আভায বানকেয 

মরঔন। মা আভানও যফতচীনত দীখচমদন ইনত নচ্ছ। আমভ িামননা এগুনরা 

আভায প্রমক্ষণ মির, না গুনায ওাপপাযা। আভায কভিানময িংনাধন মির, 

নামও আভায ানয মযণমত। মাই কাও না কওন, মা মওিু নচ্ছ ফ ভামরনওয 

ক্ষ কথনওই নচ্ছ। মতমন এভন ভামরও কম, মতমন ফান্দায উয ওঔননা িুরভু 

ওনযন না। তােঁয কওান ওািই মওভত কথনও ঔামর থানও না। 

মশুওানর  ফারেওানর কফময বাক ভানুল ঝকড়া মফফাদ ওনয থানও। যস্পয 

বারভন্দ ফনর থানও। র্ড়-থাপ্পড় ফলচণ ওনয। পনর তানদয প্রওৃমত এ নফয িনে 

মওিুিা কমাকে নে নে। মওন্তু আভায ফোানয এভন খির কম, আমভ ঝকড়া 

মফফানদয ুনমাক মশুওার  ফারেওানর ঔুফ এওিা াইমন। মঔন কথনও আভায 

কর্তনায র্কু্ষ ঔুনরনি, তঔন কথনও আভায ভুঔভণ্ডর র্ড় থাপ্পড় কথনও এফিং আভায 

েফনণেীে কামর কানা কথনও অননওিাই কপািনত থানও। ফন্দী োয মদন 

মচন্ত ফারেওানরয াধাযণ দুই এওমি ঝকড়া মফফাদ িাড়া ওঔনই আভায ঝকড়া 

মফফানদয ুনমাক েমন। ফাড়ীনত নাদয ফড় বাইনেয নঙ্গ িংখমিত ওুমস্ত রড়াই-

এয ওথা অফে মবন্ন। ওাযণ, কগুনরানত কিাধ  প্রমতনানধয িনর বারফাা  

হৃদেতায মদও প্রফর থানও। এওমদনও নরা এ অফিা, আয অযমদনও আল্লা 

তাআরা আভানও দান ওনযনিন মিানদয অিং। কঔানন মওতার মপ ামফমরল্লা'ই 

(আল্লায নথ স্ত্র িংগ্রাভ) ভূর  গুরুেূণচ অঙ্গ। কমন ওুদযত আভানও 

ফেমিকত মচানেয কিাি ঔানিা রড়াই কথনও ফােঁমর্নে মম্যমরত মচানেয ফড় 

রড়াইনেয িনে দােঁড় ওনয মদনেনিন। কই রড়াই, মা দুমনোনত ামন্ত, মনযাত্তা  

ভানফতায ম্যান প্রমতষ্ঠায এওভাত্র থ। ইরাভ  ভানফতায ঔামতনয উৎমকচত 

মম্যমরত এফ রড়াই অথচাৎ মিাদ মপ ামফমরল্লা‖য িনে প্রওৃমত  স্ববাফ ুদৃঢ় 

ো িরুযী। আয ম্ভফত তাযই প্রমক্ষনণয িনে আল্লা াও এ ফেফিা ওনয 

মদনেনিন। 
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কনা ওনবে ইরাভাফানদয (অনন্তনাক) এওমি কনা ওোনম্পয মদনও দ্রুত 

অগ্রয মচ্ছর। কামর  তামচ্ছনরেয দৃমি আভায উয অমিস্ফুমরনঙ্গয নোে ফমলচত 

মচ্ছর। আভায াত মির ফােঁধা। আভায পযঙ্গী ওভাণ্ডায াজ্জাদ ানফ কওাথাে 

তা আভায িানা মির না। এ অফিাে োৎ আভানদয কাড়ী ঝামও কঔনে কথনভ 

মাে। ওনেওিন বনে আভানও ধনয উোে এফিং কাড়ী কথনও নামভনে মননে ওনেওমি 

কাড়ী অমতিভ ওনয তুরনাভূরও কিাি এওমি কনা-কাড়ীয ম্যুনঔ মননে মাে। আমভ 

কদঔরাভ, ওভাণ্ডায াজ্জাদ ানফ ঐ কাড়ীনত বনেনদয ভনধে উমফি। মতমন 

বনেনদযনও ফরনিন, কতাভানদয অমপাযনও কডনও আন, আমভ এওমি গুরুেূণচ 

মফলে প্রওা ওযফ। 

 

কমাণ্ডার াজ্জাদ (রঃ)এর আদলব কুরবােী 
দৃেমি মির ফড়ই মফস্ভেওয। ওভাণ্ডায াজ্জাদ ঔাননয মিংনয ভত স্ফমিও স্বচ্ছ 

নেনমুকর জ্বরজ্বর ওযমির। মতমন মিনরন এও মফস্ভেওয প্রওৃমতয অমধওাযী ফেমি। 

ভননয অফিা ককান ওযনত মতমন মিনরন মদ্ধস্ত। তনফ আনফকূণচ ওতও িানন 

তায কর্াঔ জ্বরজ্বর ওযত এফিং তায প্রবা ফৃমদ্ধ কত। দমৃিয এই জ্জ্বরে তায ভননয 

অফিা ফেি ওযত। আমভ আভায িীফনন অননওফাযই তায দৃমিয এই জ্জরে 

প্রতেক্ষ ওনযমি। অননও ভে অশ্রু তায কর্ানঔয প্রজ্জ্বমরত অমিনও ক্ষীণ ওনয 

মদত। তনফ মতমন ভাননুলয ম্যুনঔ ঔুফ ওভই ওােঁদনতন। ঔুফ ওভ ভেই তায অশ্রু 

কর্ানঔয ফাইনয আত। ইরানভয ইমতান আত্মতোক  অযনও প্রাধানে 

কদোয খিনাফরীয অবাফ কনই। 

প্রনতেও মুনক আল্লায এওমনষ্ঠ  দৃঢ় িংওল্প ফান্দাকণ আন ভুরভান বাইনেয 

িনে ভৃতুেনও র্ুম্বন ওনযনি। অননেয ভাথানও পােঁদ ভুি ওনয আন করাে পােঁদ 

মযধান ওনযনি। ইমতানয াতাে িংওনল্পয মভনানয দণ্ডােভান এ ওর 

কপ্রমভনওয উাঔোন িংযমক্ষত যনেনি। তাযা অননেয ভুনঔ ামন তুনর মদনে মননিযা 

তৃষ্ণাতচ অফিাে াাদত ফযণ ওনযনিন। মওন্তু তানদয কই তৃষ্ণা আি 

স্বাথচযতায ফোমধনত আিান্ত ৃমথফীয অিংঔে ভুরভাননও তোক  ওুযফানীয 

অভীে ধুা ান ওমযনে থানও। 
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২৮ক াফান ১৪১৫ মিযী কভাতানফও ১১ এমপ্রর ১৯৯৪ ঈােী িুভআফানয 

দুুনযয ূফচ ভুূনতচ ানড় একাযিাে ওভাণ্ডায াজ্জাদ ীদ (যঃ)  ইরানভয 

এ ওর আত্মতোকী কপ্রমভওনদয তামরওাে আন নাভ মরমঔনে কনন। তায এই 

ওীমতচ  আত্মতোনকয এই ভুতূচ ইনাআল্লা কওোভত মচন্ত এও উজ্জ্বর 

আদচরূন ভিুামদনদযনও থ প্রদচন ওযনত থাওনফ। মতমন ওনেওিন আমভচনও 

ফরমিনরন, কতাভানদয অমপাযনও কডনও আন। আমভ এওমি গুরুেূণচ মফলে 

প্রওা ওযফ। ইমণ্ডোন বনে, মাযা ফচদা ওাশ্মীনযয ভুিামদনদয তীে র্ানয ভুনঔ 

থানও, তাযা এরূ প্রস্তানফ ঔুফই ঔুী ে। ওাযণ, াধাযণত এ ধযননয প্রস্তাফ 

মননিয ভুমিয মফমনভনে ফড় কওান ভুিামদনও কগ্রপতায ওযাননায ফা অনস্ত্রয ফড় 

কওান বাণ্ডানযয তথে কদোয িনে কদো ে। াজ্জাদ ানফ ওাশ্মীনয দীখচ যণ 

অমবজ্ঞতা যাঔায ওাযনণ ইমণ্ডোন আভচীনদয প্রওৃমত বাররূন অফকত মিনরন। এ 

ওথা শুননতই বমনওযা তানদয ওভামণ্ডিং অমপাযনও কডনও আনন। এফ দৃে 

কদনঔ আমভ ঔুফই মফস্ভোমববূত মিরাভ। আভায ফুনঝ আমির না কম, মও নচ্ছ। 

এও মভমননিয ভনধেই ওভামণ্ডিং অমপায আভায ম্যুনঔ এন দােঁড়াে। 

ভধেভ কড়ননয, স্বািেফান  ককার োভর কর্াযায ফমলচোন এও ওননচর। স্বীে 

ভস্তনও রার মতরও রাকাননা (মন্দ ুভুমযওযা তানদয ভন্তনও কপািা ফা রম্বা কযঔায 

আওৃমতনত কম যিং রাকাে তানও মতরও ফনর, তাযা এনও ঔুফই ওরোণওয এওমি 

ইফাদত ভনন ওনয)। ক আকভন ওযনতই াজ্জাদ ানফ উচ্চ স্বনয ফরনরন, 

―অমপায ানফ, ভুফাযও কাও। আি আমন ফড় ধযননয এওমি াপরে রাব 

ওনযনিন। আমভ যওাতুর আনানযয প্রধান ওভাণ্ডায াজ্জাদ আপকানী। 

আনাযা আভানও ধযনত কনযনিন, মওন্তু আভায ানথ কম ফুমুকচ করাওমি আনিন, 

ভুিামদনদয নঙ্গ তায কওান ম্পওচ কনই। ইমন ফমযাকত এওিন ীয ানফ। 

আমভ তােঁনও অযণ ওনযমিরাভ। ম্ভফত তাযই ফদদুআ করনকনি ফনর, আনাযা 

আভানও কগ্রপতায ওযনত কনযনিন। অনেথাে আভানও কগ্রপতায ওযা আনানদয 

িনে িাধে নে।‖ 

াজ্জাদ াননফয এ ওথা কানাভাত্র ওননচনরয ভুঔ ােঁ নে মাে। ক 

স্বতঃস্ফূতচবানফ োরুি ওনয ওযভদচননয িনে কাড়ীয মবতয াত ফামড়নে কদে। আয 

অনোনে ওর বনে যস্পযনও ভুফাযওফাদ মদনত থানও। এযই ভানঝ াজ্জাদ 

ানফ আভানও নম্বাধন ওনয ফনরন, আভানও ভাপ ওনয মদন। আমভ আনায 
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ানথ কফআদফী ওনযমি, মায পর আভানও কবাক ওযনত নচ্ছ। আভানও ভাপ ওনয 

মদন। 

তাযয মতমন ওননচরনও ফরনরন, আনাযা এই ীয ানফনও কিনড় মদন। 

আভানও কগ্রপতায ওনয আনাযা মফযাি ফড় াপরে রাব ওনযনিন। 

উত্তনয ওননচর ফরর, “আভযা এনও কিনড় কদফ।” 

াভানে ওথাফাতচায য বনেযা আভানও কঔান কথনও মযনে এনন এওমি কাড়ীয 

াভননয মনি ফমনে কদে। ইমণ্ডোন আভীয এওিন মঔ কভিয আভায ান 

ফন। ওনবে ূনযাে কনা ওোনম্পয মদনও র্রনত থানও। (নয িাননত কনযমি, 

ওোম্পমিয নাভ মির ঔন্দনযা ওোম্প) ওভাণ্ডায াজ্জাদ ানফ স্বীে কদাস্ত এফিং 

কভভাননয ভুমিয িনে তায এই অাে অফিাে মতিুওু াভথচে মির তায র্ূড়ান্ত 

প্রনর্িা র্ারান। ম্ভফত আল্লা তাোরায দযফানয োফ রাব ওযা িাড়া স্বীে 

কভভাননও কপািত ওযনত না াযায কম কফদনা তায অন্তনয ৃমি ে, তা দূয 

ওযায উনেনে মতমন এই ফেফিা কনন। াজ্জাদ ানফ দীখচমদন ধনয ওাশ্মীনয 

মুদ্ধযত মিনরন। ইমণ্ডোন আভীয িানীে অননও গুপ্তর্য তায অফেফ মর্নত। 

কগ্রপতায োয য ওোনম্প অফিানওাযী গুপ্তর্যযা তােঁনও মর্নন কপরায 

কিাযানরা ম্ভাফনা মির। মওন্তু মতমন গুপ্তর্নযয ভধেিতাে মযর্ে উদখািননয 

ূনফচই আত্মমযর্ে প্রওা ওনয কদন। আয তা মতমন ওনযমিনরন আভানও ভিু 

ওযায িনে। 

এই কখালণা দাননয য দুই মদন মচন্ত মতমন তানদয তীে র্া ে ওনয স্বীে 

কখালণাে অির থানওন। অফননল অনোনে ূনত্র ইমণ্ডোন আভচী আভানও মর্নন 

কপনর। াজ্জাদ াননফয এই কখালণা ইমণ্ডোন আভচীনদয ভনধে কতভন কওান 

প্রমতমিো ৃমি ওনয না। ফযিং তানদয ভনধে আনযা নন্দ খনীবূত ে কম, কম 

ফেমিয িনে যওাতুর আনানযয ভান মাারায তোক স্বীওায ওযনিন, 

মনশ্চে মতমন তােঁয কথনও অমধও গুরুেূণচ কওান ফেমি নফন। ুতযািং তাযা 

আভায মযর্ে উদখািননয কর্িা অফোত যানঔ। এনত তাযা পর ে। াজ্জাদ 

ানফ তায এই কখালণা দ্বাযা কম উনেে অিচন ওযনত র্ামচ্ছনরন, ক উনেে কতা 

ুযা েমন, তনফ মতমন আল্লা তাআরায দযফানয এয মফমনভনে মথাথচ ভমচাদা রাব 

ওনযনিন। এই ওীমতচয ভাধেনভ মতমন ওর ভুরভাননও াধাযণবানফ এফিং 
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ভুিামদনদযনও মফনলবানফ আত্মতোক  ওুযফানীয এভন মক্ষা মদনেনিন, মা 

ওঔননাই মফস্ভৃত োয ভত নে। আি মাযা মননিয স্বানথচ অনেনও মফনদ  

উৎওণ্ঠাে মননক্ষ ওযনত মনযস্ত ে না, তাযা কমন াজ্জাদ াননফয এই আভর 

দ্বাযা মক্ষা গ্রণ ওনয কম, মতমন অনযয িনে মননিনও মফনদ কপনরনিন এফিং 

মননিয ভমুিয াভানে ম্ভাফনানও ঔতভ ওনয মদনেনিন। 

াজ্জাদ াননফয এই দুঃামওতা, অযনও প্রাধানে দান  আত্মতোক আভায 

অন্তনয তায ভমচাদা  গুরুে ূনফচয তুরনাে আনযা অননও ফৃমদ্ধ ওনয। কমদন 

কথনও আভানদয উবনেয উয িুরুভ  ফফচযতায কম ওানরা যাত োয ে, তা 

আভযা যস্পযনও অফরম্বন ওনয অমতফামত ওময। ঔন্দনযা ওোনম্পয িুরভু, 

যীপাফাদ ফড়কাভ ওোনম্পয ফফচযতা, ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টায, কওাি 

বরোনরয াভানে ভুি মযনফ, ুড়িং বতযীয মযেভ এফিং ―তারাফতারু‖ এয 

মনমচাতন ওনক্ষ ওমেন ামস্তয ভনধে আভযা উবনে এওানথ থামও। 

আরাভদমুরল্লা! আভানদয ভানঝ ওঔন ভতমফনযাধ  দ্বন্দ্ব ো কতা দূনযয 

ওথা, যস্পনযয বমি েদ্ধায ভনধে কওানরূ ত্রুমি কদঔা কদেমন। আভানদয 

আদচ, বারফাা এফিং কপ্রভূণচ ম্পনওচয এ ধাযা আভানদয উবনেয ামওস্তানন 

অফিানযত াথীনদয নঙ্গ কমাকানমাক োয ূফচ মচন্ত অমফর্র থানও। মওন্তু 

মতায ওাযাকানয কৌেঁনি আভানদয উবেনও ৃথও ওাযাকানয মননক্ষ ওযা ে। 

(মতায ওাযাকানয ৃথও ৃথও ােঁর্মি ওাযাকায যনেনি।) াত ভা মফমচ্ছন্ন থাওায 

য এও নিং ওাযাকানয আভযা ূনযাে এওত্র ই। অন্তযঙ্গ বারফাায ধাযা তঔন 

ূনযাে তযঙ্গামেত নত থানও, অযায ঙ্গীযা এনও ঈলচায দৃমিনত কদঔনত 

থানও। 

তাযা এনত মফমস্ভত ত কম, ালাণতুরে ওমেন  শুষ্ক প্রওৃমতয ওভাণ্ডায াজ্জাদ 

এই ম্পনওচয কক্ষনত্র কভানভয ভত মফকমরত ে মও ওনয? তনফ যফতচীনত এই 

ম্পনওচয উয ―ফদনিয‖ রানক। মতায ওাযাকানয অফিাননয কল মদনগুনরানত 

মঔন আভানদয উবনেয ামওস্তাননয াথীনদয ানথ কমাকানমাক ে, তঔন মওিু 

বুর ফুঝাফুমঝ দভওা ফাতানয ভত কদঔা কদে। ক ফাতা এই ঈভানী ম্পওচনও 

ফন্ত কথনও ীনত কৌেঁনি কদে। দুমনোে এভন নেই থানও, আয ওাযাকানযয 

িংওীণচ মযনফন ঔুফ কফম এভন ে। আভযা কতা ওাযাকানযয িংওীণচ মযনফন 
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মিরাভ। ভানুল মনি কৃন নাদয বাই  ভাতামতায ানথ মফফাদ ওনয থানও। 

মতায ওাযাকানয আভযা এই মযনফনয মওায ই। অথর্ আমভ ফেুনেয 

কক্ষনত্র ঔুফই াফধানী। আমভ ঔুফ ওভ ভানুনলয ানথ ফেুে িান ওনযমি। আয মায 

ানথ ওনযমি, আমভ মননি ওঔননা তা বঙ্গ ওমযমন। মওন্তু াজ্জাদ াননফয নঙ্গ 

আভায এই ম্পনওচ ফদনিয করনক মাে। 

আভযা উবনে যস্পয কথনও মওিুিা দূনয নয মাই। এই দূযে  উবনেয িনেই 

ওনিয ওাযণ মির। আমভ ফও ড়াতাভ আয ক নীযনফ এন নড় র্নর কমত। 

নাভাম ড়ত আভায ওনক্ষ। আিয নাভানময নযয ইরাী ভিমরন এওনত্র 

মমওয ওযত। মওন্তু ফচদা আভানদয উবনেয উয নীযফতা  মফলন্নতা মফযাি 

ওযত। যস্পনযয অন্তয যস্পনযয প্রমত মওিুিা নাযাি মির। এ ভে মতমন 

আভানও ওনেওমি ত্র করনঔন। আমভ নত্রয উত্তয কদই। আভানদয এই 

অনন্তানলয িংফানদ উল্লা প্রওা ওযা ে। ম্ভফত উবে ক্ষ কথনও এই বুর 

ফুঝাফুমঝভূরও মওিু ত্র ফাইনয কপ্রযণ ওযা ে। মফনচ্ছদ  কফদনায এই 

ভেওার আমভ গ্রন্থ প্রণেন  িংওরন ওযায ওানি অমতফামত ওময। এবানফ 

ভননয কফদনা ারওা ওযায এওমি ভাধেভ আল্লা াও আভানও দান ওনযন। 

মফনচ্ছনদয এই ভনে আভানদয উবেনও অযায াথীনদয নঙ্গ মতায ওাযাকায 

কথনও িম্যুয কওাি বরোর ওাযাকানয িানান্তয ওযা ে। মতায ওাযাকানযয ক 

মদনগুমরয প্রমতমিো আভানদয উবনেয ভনধে তঔন অফমি মির। আভায ঔুফ 

বার স্ভযণ আনি, আমভ তঔন কওাি বরোর ওাযাকানয নে নম্বয ব্লনওয ৭ নম্বয 

কনর ফন মফত্র ওুযআন কতরাোত ওযমিরাভ। তঔন কনর আমভ িাড়া আয 

কওউ মির না। এ ভে োৎ াজ্জাদ ানফ আকভন ওনযন এফিং ারাভ ওনয 

আভায ান ফন নড়ন। আমভ ারানভয উত্তয কদই। মতমন করা মযষ্কায ওনয 

ওথা ফরনত শুরু ওনযন। মতমন ফনরন, মতায ওাযাকানযয িংওীণচ মযনফন মা 

মওিু নেনি আমন তা ভনন যাঔনফন না। এঔানন উন্মুি মযনফন তা ভনন না 

আনাই বার। আভানদয উবনেয দূযনেয ওাযনণ আনন্দারন ক্ষমতগ্রস্ত নত ানয। 

আভায আনফদন কভনন মনন। 

তায এওথা েফণ ওনয আভায কর্ানঔ অশ্রু এন মাে। আমভ ফররাভ, মতায 

ওাযাকানয মও আনায এওথা স্ভযণ েমন? মাই কাও আভায অন্তয মযষ্কায 

আনি। আমন আভায অতেন্ত মপ্রে ফেমি। আভানদয ঈভানী ম্পওচ র্ায ভানয 
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মফমচ্ছন্নতায য তঔন ুনিামত র। আমভ াজ্জাদ ানফনও ূনফচয তুরনাে 

অমধও ম্যান ওযতাভ। মওন্তু মতমন মননিনও মনওিতভ এওিন ফেু, াকনযদ  

ভুযীনদয ূফচিানন কদঔায প্রতোী মিনরন। আভায অমধও ম্যান প্রদচন তায 

অমিযতা ফামড়নে কদে। ওনেও মদন বধমচ ধযায য মতমন ূনযাে এওফায আভায 

ওানি আনন এফিং কভাাপাা ওযায িনে আভায াত ধনয ফন নড়ন। আি 

মচন্ত আমভ তায মিাদী ানতয উষ্ণতা  স্পচ অনুবফ ওময। এমি কই াত, মা 

অননও ভুমযও কথনও আল্লায িমভননও াও ওনযনি। এই াত ওত ভা-কফাননয 

ম্যান  তীে কম যক্ষা ওনযনি তায ইেত্তা কনই। াজ্জাদ ানফ াধাযণত এত 

দীখচ ভে কভাাপাা ওযনতন না। মওন্তু আি মঔন মতমন স্ববাফমফনযাধী দীখচ ভে 

আভায াত ধনয যানঔন, তঔন আমভ ফুঝনত াময কম, মতমন মওিু ফরনত র্ান। 

আমভ ভাথা উমেনে তায মদনও তাওাই। তায র্কু্ষদ্বে আি আফায জ্বরজ্বর ওযমির। 

াভানে অশ্রু র্কু্ষদ্বনেয তপ্ততা ারওা ওযায ফেথচ কর্িা ওযমির। আমভ ফররাভ, 

আনদ ওরুন। মতমন ফরনরন, আমন আভানও ূনফচয ভত আনায কথনও কিাি 

ভনন ওযনফন। মাফতীে বুরত্রুমি ভাপ ওযনফন। 

াজ্জাদ ানফ আভায কথনও ফেন, ভমচাদাে, মিানদয অমবজ্ঞতাে এফিং 

অফিাননয মদও কথনও অননও ফড় মিনরন। মতমন আভায ওানি ফাইোত 

নেমিনরন, মওন্তু আমভ তানও মননিয াইঔ ভনন ওযতাভ। মতমন আভায ওানি 

অননও মওিুই ড়নতন, মওন্তু আভায দৃমিনত মতমন আভায উস্তাদ মিনরন। আমভ 

তায এওথা শুনন ফররাভ, আমন এঔননা আভায অননও মনওিতভ। আনায 

প্রমত আমভ কভানি অন্তুি নই। মওিু ভে আভযা উবনে অফনত ভস্তনও 

যস্পযনও ান্ত্বনা মদনত থামও। আভানদয অবো মির কম, আভযা াধাযণত এনও 

অনযয কর্ানঔ কর্াঔ কযনঔ ওথা ফরতাভ না। ক মদননয য কথনও াজ্জাদ ানফ 

ফনও এফিং ইরাী ভিমরন তায ূনফচয িান কনে মান। আয এভমনবানফ মুনকয 

দুরচব কই ভুিামনদয অন্তনযয কফাঝা ারওা নে মাে। আমভ াজ্জাদ াননফয 

নঙ্গ অনন্তানলয এই খিনা কভানি উনল্লঔ ওযতাভ না। মওন্তু আমভ শুননমি কম, 

অনন্তানলয এই ভনেয মওিু স্বাক্ষয ওানযা ওানযা মনওি িংযমক্ষত আনি। 

তানদযনও মেও অফিা িানাননায িনেই এই তে দাস্তান িংনক্ষন আমভ মরনঔ 

মদরাভ। 

এই খিনায য কথনও াাদনতয ভুূতচ মচন্ত আভযা ূনফচয ভতই ওাযাকানযয 



 

[115] 

 

ফেুেূণচ িীফন অমতফামত ওময। অনন্তানলয এই িংমক্ষপ্ত ভেনও ওানযা ভমচাদা 

ফা অভমচাদায ভাওামে কই ভনন ওযনত ানয, কম মননিয িীফনন ওানযা উয 

ওঔননা অন্তুি েমন। অথফা তায আভায নঙ্গ াজ্জাদ াননফয আন্তমযও, 

আধোমত্মও  ঈভানী ম্পনওচয ফোানয মথাথচ জ্ঞান কনই। 

যস্পনযয ভনঝাতায য আভযা উবনে কফ মওিু ত্র এওনত্র মরনঔমি, 

কগুনরা াজ্জাদ াননফয স্বাক্ষয  িংযমক্ষত আনি। মতমন আভায অমনচ্ছা 

নত্ত্ব মতায ওাযাকানযয প্রথভ মদনগুনরানত (মঔন মতমন ১ নিং ওাযাকানয, আয 

আমভ ২নিং ওাযাকানয মিরাভ) ত্রনমানক মনেভতামন্ত্রওবানফ আভায নঙ্গ 

আত্মশুমদ্ধয ম্পওচ প্রমতষ্ঠা ওনযমিনরন। র্ায ভানয এই অনন্তাল 

আত্মশুমদ্ধভূরও ভিুাাদায অিং ে এফিং এনত ওনয তায ওানি দ্বীনী তাআল্লুনওয 

এত অমধও ভূরে  ভমচাদা উরমব্ধ ে কম, মতমন যফতচীনত আয ওঔননা এই 

ম্পওচ মিন্ন ওনয দূনয নয মানমন। মতমন মিনরন অননও উর্ু ভননয ভানুল। আল্লা 

তাআরা তােঁয ভমচাদা ফৃমদ্ধ ওনযন। আভানদয উবেনও আনঔযানত পরতা  

ভমচাদাে বূমলত ওনয মভমরত ওনযন। আমভ তােঁয নঙ্গ আভায ম্পওচনও মননিয িনে 

আনঔযানতয ঞ্চে ভনন ওময। আল্লায মনওি িান্নানত তােঁয ামন্নধে ওাভনা ওময। 

 

ভারেীয় সেযনদর জলাগাে 

কপৌিী ওনবে মঔন ―ঔন্দনযা‖ ওোনম্প প্রনফ ওনয, তঔন কঔানওায ত ত 

বনে ওনবেনও স্বাকত িানাে। ম্ভফত তাযা তানদয িরযত এই দনরয অমিচত 

মফযাি াপনরেয িংফাদ ূনফচই িাননত কনযনি। অমধওৃত ওাশ্মীনযয াাড়ী কিরা 

ইরাভাফানদ (অনন্তনাক) অফমিত এই ওোম্পমিয ―ঔন্দনযা‖ নাভও িােকায নানভ 

নাভওযণ ওযা ে। ক ভে কঔানন যািুত কযমিনভনন্টয বনেযা অফিান 

ওযমির। আভানও কাড়ী কথনও নামভনে ভুঔ কঢনও এও মদনও ফমনে কদো ে। 

ির দনরয ইনর্ািচ ওননচর ওোনম্প উমিত বমনওনদয াভনন িংমক্ষপ্ত বালণ 

কদে। তানত ক তায নকদ াপনরেয আনরার্না অতেন্ত কফচবনয ওনয। বনেনদযনও 

ক ফনর কম, ওনেও মদন ূনফচ আভানদয কযমিনভনন্টয কভিয বূমন্দয মিংনেয 

খাতও াজ্জাদ আপকানীনও আভযা কগ্রপতায ওনযমি। এই কখালণা শুননতই ওর 

বনে আননন্দ ―িে মন্দ‖এয কশ্লাকান মদনত থানও। 
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মন্দুনদয মনওি ―িে‖ েমি উদুচ বালায ―মিন্দাফাদ‖ নেয ভাথচও। ওোনম্প মঔন 

আমভ এই কশ্লাকান শুনমিরাভ, তঔন এয অথচ আভায ুযাুময িানা মির না। মওন্তু 

ভে অমতফামত োয ানথ ানথ এই নেয অথচ  ফেফায ম্পনওচ অননও 

মওিুই িাননত াময। কমগুনরা আমভ মতায ওাযাকানয ফন্দী থাওাওানর মরমফদ্ধ 

ওনযমি। ফন্দী িীফননয কফদনাূণচ অফিা ফণচনায এই ভুূনতচ ােওনদয ভননাযিননয 

িনে করঔামিনও এঔানন তুনর ধযা মথাথচ ভনন নচ্ছ। কমন ―ভুর্মও াম‖য এওমি 

ঝরও কফদনায তীেতানও ারওা ওনয কদে এফিং ―ভুওাযানত মঔভ‖ (াম ঝযা 

ক্ষত) নেয অথচ ােনওয মওিুিা হৃদেঙ্গভ ে। 

 

জয় জন্দ 

ফন্দী োয ফায মদন য আভানদযনও শ্রীনকনযয ফাদাভীফাক আয.আয, কন্টানয 

আনা ে। এমি ইমণ্ডোন আভচীনদয মফঔোত তদন্ত কওে  ির্চামযিং কন্টায। এঔানন 

আভযা িাড়া প্রাে কদড় ‖ ওাশ্মীযী ভিুামদ এফিং আিিন ামওস্তানী ভিুামদ 

আনক কথনও ফন্দী মির। তদন্ত কওনে ফন্দীনদয থাওায িননে দুমি ৃথও ইভাযত 

যনেনি। এওমি উনয, এওমি মননর্। উবেমিনত ােঁর্মি ওনয ওক্ষ যনেনি। কিাি 

কিাি আিমি কর যনেনি। ামওস্তানী ভুিামদনদযনও কনর আয ওাশ্মীযী 

ভুিামদনদযনও াধাযণ ওনক্ষ যাঔা নেনি। এঔানন যািুত কযমিনভনন্টয 

বনেনদয ভন্বনে কমেত মনযাত্তা ওভচীযা ারািনভ াাযা কদে এফিং প্রমত মতন 

খন্টা য য াাযাদায মযফতচন ে। কন্টানযয ফেফিানা মির ম,এভ,ম 

অথচাৎ কন্টায মভমরিাযী ুমরনয ানত। তানদয ভাথাে রার িুম আয মঔ নর 

রার াকড়ী কদঔা মাে। ম.এভ.ম, এয এওিন মফযর মফস্ভেওয ুনফদায 

(যফতচীনত ওঔননা এয ম্পনওচ আনরার্না ওযফ) কন্টানযয প্রধান ফেফিাও 

এফিং কনাফামনীয এওিন ওননচর মমওউমযমি ইনর্ািচ মির। এযা উবনে প্রােই 

আভানদয ানথ ওথা ফনর মননিনদয দাভ ফাড়াত। 

এওমি ওক্ষনও এভ আই রুভ ফরা ত। কঔানন কবাযনফরা কনাফামনীয ডািায 

অুি ফন্দীনদযনও কদঔত। আয াযামদন কঔানন ফন্দীনদয উয র্যভ অতোর্ায 

ওযা ত। তাই ফন্দীযা এভ,আই রুনভয নাভ শুননর আতিংমওত ত। কনাফামনী 

 মভমরিাযী ুমরনয িোনযা বীমত প্রদচননয িননে এভআই রুনভয ওথা 
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উনল্লঔ ওযত। দুমি ওক্ষ তদনন্তয িনে মনধচামযত মির। কঔানন কনাফামনীয 

করানওযা  অযায এনিেীয প্রমতমনমধযা াযামদন ফন্দীনদযনও তুনরাধুননা 

ওযত এফিং ওাকিত্র মরঔত। কিাি এই কন্টাযমিয ফনক্ষ দীখচ উাঔোন  

ইমতা রুমওনে যনেনি। তা আিনওয ডানেযীনত মরমফদ্ধ ওযা উনেে নে। 

আিনও শুধ ুএতিুওু ফরা উনেে কম, বাযনত কনাফামনী ফা ুমরনয িুমনেয 

করাওযা মঔন মমনেযনদয ম্যুনঔ মাে, তঔন তায ম্যানানথচ োরুনিয ানথ ―িে 

মন্দ‖ ফনর। এভমনবানফ কপ্রমনডন্ট, মানও বাযনত যাষ্ট্রমত ফরা ে এফিং উমিনয 

আমভ, মানও এঔানন প্রধানভন্ত্রী ফরা ে, তানদয ফিৃতাওানর তানদয কল ওথা 

ে ―িে মন্দ‖। 

―িে‖ েমি বাযনত ফড়ে  ভনত্ত্বয অনথচ ফেফহৃত ে, ফড় ফড় মরডাযনদযনও 

ঔুী ওযায িনে ামওস্তাননয ―মিন্দাফানদয‖ িনর বাযনত ―িে‖ ―িে‖ ফনর 

কশ্লাকান কদো ে। কমভন ―ইমন্দযা কােীয িে‖, ―নযীভা যানেয িে‖ এই 

কশ্লাকান শুনন ভুমযওযা ঔুীনত আিঔানা নে মাে। 

আমভ শুননমি কম, মযত াইঔুর মন্দ (যঃ) ভাটায কির কথনও মঔন ভুমি ান 

এফিং বাযত পয ওনযন, তঔন তােঁনও স্বাকত িানাননায িনে আকত মফার 

িনভাকনভয ভনধে উমিত মন্দুযা ―াইঔুর মনন্দয িে‖ ফনর কশ্লাকান কদে। 

মযত াইঔুর মন্দ (যঃ)এয ওানি তা ঔুফই অনীে করনকনি। মওন্তু ফতচভানন 

বাযনতয ভুরভান মরডাযনদয ওানি এই কশ্লাকান অনীে নে। তাযা তানদয 

র্াভর্ানদয মদনে মননিনদয িনে ―িে‖ এয কশ্লাকান কদোে। 

ফাদাভী ফাক ইনরানকন কন্টানয কওান অমপায ফা মননস্তনযয কওান ান্ত্রী এনর 

কনাফামনীয করানওযা িুরভু অতোর্ায র্ামরনে ওনেদীনদয দােঁমড়নে ―িে মন্দ‖ 

ফরনত ফাধে ওযত এফিং ―িে মন্দ‖ই শুধু নে, ―িে মন্দ োয‖ ফরানতা। মনরুাে 

ফন্দীনদয ওযায মওিুই মির না। যাতমদননয অমফযাভ অতোর্ায তানদয কদনয 

প্রমতমি কিাড়া ৃথও ওনয মদনেমির। তাই অনননও তানদয আনদ ারন ওযত। 

মওন্তু তা ওযত অননও আওলচণীে ঢিংনে। তনফ অননও কিদী এ ফোানয অির 

থাওত। প্রথভ ওনেও মদন ফাদ মদনে আয ওঔননা তাযা ―িে মন্দ‖ ফনরমন। 

ামওস্তানীযা এই অফাধেতাে অগ্রকাভী মির। মওন্তু ওাশ্মীযী ভুিামদযা মানদয উয 

মফনদয াাড় কবনঙ্গ নড়নি, তাযা কওৌর  মওভত রূন মফনল এও 
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আমঙ্গনও এ আনদ ারন ওযত। মঔনই কওান অমপায তানদয ওনক্ষ প্রনফ 

ওযত তঔনই তাযা ওনর কাল্লান দােঁমড়নে মর্ৎওায ওনয ফরত িে মন্দ োয 

এয িনর ―িে মন্দ ঔয‖। ―িে মন্দ‖ কতা দ'ুর্াযিন ফরত, মওন্তু ―ঔয‖ এয 

আোনি ুযা কন্টায গুিমযত নে উেত। পাচী বালায ভত ওাশ্মীযী বালানত 

কাধানও ―ঔয‖ ফনর। তাই তাযা আকত অমপাযনও ―ঔয‖ অথচাৎ ―কাধা‖ ফরত। 

আয তা শুনন নানভয াকর ভুমযনওয কর্াযাে আনন্দ  ুরনওয কঢউ কঔনর 

কমত। তাযা ানত ানত ভাথা দুমরনে ―িে মন্দ‖ ―িে মন্দ‖ দ‖ুদ‖ু ফায ফরত 

এফিং ফাইনও ফায অনুভমত মদত। আয আভযা কনর ফন ানত থাওতাভ। 

এভমনবানফ কওান ওাশ্মীযীয কওান ান্ত্রীনও ডাওনত নর ―ঔয‖ ―ঔয‖ (কাধা, কাধা) 

ফনর মর্ৎওায ওনয ডাওত। ডাও শুনন ান্ত্রী করাওমি এওথা কবনফ ঔুী ত কম, 

এই ন্ত্রাী আভানও োয ফনরনি। এযই ভানঝ ািীনযয এওিন আপকানী ফন্দী 

নে আন। ক মঔন কওান অমপায ফা ান্ত্রীনও ডাওত, তঔন কিানয কিানয 

ফরত ―াক‖ ―াক‖, (পাচী বালাে ―াক‖ নেয অথচ ওুত্তা)। ডাও শুনন ান্ত্রী 

কদৌনড় আত। এভমনবানফ ঐ আপকানী ভিুামদনও কওান ওথা মিনজ্ঞ ওযা নর 

উত্তনয ক ―মজ্ব াক‖, ―মজ্ব াক‖, ফরত। আয ভুমযওযা মিার্ায ূণচ ঐ 

আপকানীয উয ঔুফ ঔুী ত কম, তানদযনও ―াক‖ অথচাৎ ―ওুত্তা‖ ফরনি। 

―িে মন্দ‖ এয আনযা অননও আওলচণীে খিনা কদঔনত াই। এওিন মননফচাধ 

ধযননয ারাদায মির। ওর ওনেদী তায কভিাম ম্পনওচ অফকত মির। ক 

মঔন আত, তঔন র্তুমদচও কথনও ―িে মন্দ ঔয‖ ―িে মন্দ ঔয‖ এয কশ্লাকান 

শুরু ত। ক উত্তয মদনত মদনত ক্লান্ত নে কমত। তঔন তানও ফরা ত ―ঔয‖ 

এতক্ষণ আমন কওাথাে মিনরন, আনানও িাড়া বারই রানক না। এওথা শুনন 

তায অঙ্গবঙ্গী মচন্ত ানট কমত। তঔন ওনেদীযা তায দ্বাযা এভন ওাি মনত, 

িাওাে কওনা ককারাভ, মা ওনয না। তায কথনও কওউ মকানযি মনত, কওউ ভোর্ 

মনত। কওউফা তায দ্বাযা ান্ত্রীনদযনও ধভওানতা, কওউ অনে কনর মকনে মননিয 

ফেুয ানথ াক্ষাৎ ওযত। (ফােত এ ওর মফলে অম্ভফ ফা দুষ্কয মির।) 

এওফায আমভ তানও ফমর, িনাফ আনায াত কতা ঔুফ ি ভনন নচ্ছ, করাায 

কথনও ি। আভায এওথা তায উয প্রবাফ কপরর। ক তঔন কনরয করাায 

উয কিানয কিানয আখাত ওযনত থানও। আা ওময এনত তায অননও ওি নে 



 

[119] 

 

থাওনফ। এযয মঔনই ক আত তঔনই দুই াত দ্বাযা করাাে আখাত ওযত। 

আভযা তঔন এওথা ফনর তানও আনযা উৎামত ওযতাভ কম, আনস্ত িনাফ, 

আনস্ত। করাা কবনঙ্গ কমনত ানয। এওথা শুনন ক আনযা উনত্তমিত ত। এবানফ 

আভযা ভিুামদনদয উয অতোর্ায ওযায াভানে প্রমতনাধ মনতাভ।  

এওমদন আমভ তানও ফররাভ, িনাফ! আমন ঔাভাঔাই কনাফামনীনত বমতচ 

নেনিন। মমদ মপনে ওাি ওযনতন, তানর ইমণ্ডোয ফনর্‖ বার ―ব্লাও মনযা‖ 

নতন। কমদননয য কথনও ক আনযা কফম দচবনয র্রত এফিং ওরনও এওত্র 

ওনয ফরত, “ােঁ, ফাতা কওানিা ডাোরক কিান্না োে, (ফর, কওান ডাোরক 

শুননফ)।” তাযয কথনও কতা তায অনুগ্র  দামক্ষণে আনযা কফনড় মাে। এ অফিা 

তাযই শুধু নে, ফযিং বাযতীে প্রমতমি বনে, প্রমতমি ুমর, প্রমতমি ভুমযও এ 

ওানি এওিন কথনও অনেিন অগ্রকাভী। ফহু ফড় ফড় মফদিনও ভুিামদ 

অমপাযনদযনও এ ওথা ফরাে অমধও ভায কথনও কফেঁনর্ মাে কম, িনাফ আনানও 

কতা ফুমদ্ধভান ভনন নচ্ছ। ফো! অমপায ভাযা ফাদ মদনে আত্মপ্রিংাে ভুঔমযত 

ত। এভন অিংঔে খিনা আভায স্ভযনণ আনি, মা আনানদযনও শুনানর 

মফস্ভোমববূত নফন। এভনমও এওফায মতায ওাযাকানয এওিন নামতনও আমভ 

োট্টা ওনয ফনরমিরাভ, মও ফেু!, কদঔাই কম মাে না, ঔুফ ফুমঝ ফেস্ত? ফো, এওথা 

শুননতই কু্ষয কওর্ী বুনর ক মননিয ফেস্ততা  গুরুনেয মফস্তয আনরার্না শুরু 

ওনয কদে। ভনন মচ্ছর কমন ক এওাই ুযা বাযতনও মযর্ারনা ওযনি। আভানদয 

মযবালাে এনও ―াম্প‖ কদো ফনর। আভানদয এওিন াথী এওানি ঔুফ দক্ষ 

মির। কওান অমপায দ্বাযা ওাি ওযানত নর আভযা তানও আনক ফামড়নে মদতাভ। 

ক ফরত, িনাফ! ভস্ত অমপায মমদ আনায ভত ত তানর মর্ত্রই ানট 

কমত। ফো, এতিুওু ওথানতই ক এভন আেনে এন কমত, কমভন ফােঁম ফািানর 

া অধীন নে মাে। এ এবানফ নার্নত শুরু ওযত, কমবানফ ডুকডুমকয াভনন 

ফােঁদয নানর্। 

থাও এফ ওথা। এ এও দীখচ আনরার্না। ওথা র্রমির ―িে মন্দ‖ ম্পনওচ। 

ওাশ্মীনযয এওিন প্রমদ্ধ ভিুামদ আভানও এই খিনা শুমননেমিনরন কম, এওফায 

ওাশ্মীয এনম্বরীনত এওিন দ্বীনদায ভুরভান এনম্বরী দনেয ােঁমর্ এনর 

উচ্চস্বনয ―আরাভদুমরল্লা‖ ফনর। এনত এওিন মন্দু মণ্ডত ফনর, আমন এিা 

মও ফরনরন? ভুরভান দেমি উত্তয মদর, ােঁমর্ আনর ভমস্তস্ক মযষ্কায ে, 
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তাই আমভ আল্লায কাওয আদাে ওযরাভ। তঔন মন্দু মণ্ডত মফদ্রু ওনয ফনর, 

মঔন আনায ফাে ু মনকচত ে, তঔন কি মযষ্কায ে, ক ভে আমন 

আরাভদমুরল্লা ফরনফন। ভুরভান দে উত্তনয ফনরন, তঔন কতা আমভ ফমর 

―িে মন্দ‖। 

 

বন্দী জীবনের শুরুর জদেগুনা 
বনেনদয কফচূণচ এই ভানফনয য আভানদয দিুননও ৃথও ওনয কদো ে। 

আভচীযা আভায ম্পনওচ মেও তথে অফকত নত না াযাে আভানও কমায নাভাম 

ড়ায অনুভমত কদে। িুভআুয মদন ফন্দী োয য ওনেদী অফিাে এমি মির 

আভায প্রথভ নাভাম। আয ওনেদী অফিাে আভায কল নাভাম মির, মফত্র 

যভমাননয ২২ তামযনঔয মফত্র িুভুআফানযয পিয নাভাম। িম্যুয কওাি বরোর 

ওাযাকানযয ১৮নিং ফোযানও াথীনদয ানথ মননে িাভাআনতয ানথ তা আদাে 

ওময। কই িুভুআয মদননই আপকামনস্তানন ভুি অফিাে আমভ কমায নাভাম আদাে 

ওযায কৌবাকে অিচন ওময। াধাযণত িুভুআয মদন িভুুআয নাভাম ড়া ে। 

মওন্তু আমভ পয  ফন্দীনেয ওাযনণ দীখচমদন মচন্ত িুভআুয মদনন কমায নাভাম 

আদাে ওময। ভামরও ফান্দানও কম অফিাে কযনঔ ঔুী থানওন, ক অফিানতই 

ফান্দায ন্তুি থাওা উমর্ত। 

ফন্দীনেয প্রথভ মদন ভাকমযফ মচন্ত আভায উয অমনশ্চেতা  অমিযতায অফিা 

মফযাি ওনয। ভাকমযনফয য এওমি ওনক্ষ মননে িানদয ানথ আভানও প্রাে ঝুমরনে 

যাঔা ে। কঔানন মফদুেনত ও কদোয কই ধা আযম্ভ ে, মা প্রাে এও ফিয 

মচন্ত ভানঝ ভানঝই র্রনত থানও। এমি মির া'ফাননয ২৯ এফিং কপব্রুোযীয ১১ 

তামযঔ। আি আভায িীফনন কম অমবজ্ঞতা, রাব র, এয আনরার্না কতা 

ফইুস্তনও নড়মিরাভ, মওন্তু আভায উয মদনে এভনমি খিনফ, তা ওঔননা 

বামফমন। 

ক যাতমি কতা কওানবানফ ায নে ককর। দুভন আভায ম্পনওচ এতিুওু 

কিননমির কম, মিাদ  ভিুামদনদয নঙ্গ আভায ম্পওচ যনেনি। যমদন কবানয 

অনুভাননয মবমত্তনত যভমানুর ভুফাযনওয প্রথভ কযামায মনেত ওময। মওন্তু 

আভানদযনও কই ওোম্প কথনও অনেিানন িানান্তনযয ূনফচ এওিন ডািানযয 
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মনওি আইনকত কর্ওা ওযাননায িনে আনা ে। ডািাযমি ভুরভান মিনরন। 

মতমন িানানরন মফত্র যভামাননয র্ােঁদ কদঔা মােমন, তাই আকাভী ওার কথনও কযামা 

শুরু নফ। তায িংফাদ কভনন কনো িাড়া আভানদয কতেন্তয মির না। আভানদয 

ফন্দী অফিায প্রথভ যভামান আনত আনযা এওমদন কদযী মির। এ ভে আভানদয 

উবেনও এওমি োনও উমেনে মওর মদনে ি ওনয কফেঁনধ অনে ওোনম্প মননে 

মাো মচ্ছর। ওনেও খন্টা র্রায য আভযা ফড় এওমি কনা ওোনম্প কৌমি। 

এঔানন এনন আভানদযনও ূনযাে ৃথও ওনয কদো ে। প্রথভ নফচয 

অতোর্ানযয য, মা ইমণ্ডোয প্রনতেও নতুন ওোম্প  ওাযাকানয অফধামযত—

এওমি তুরনাভূরও প্রস্ত ওনক্ষ আভানও আিনও যাঔা ে। নয িাননত াময কম, 

এমি ইমণ্ডোয কনফচয কনা ওোম্প, মা যীপাফাদ ফড়কানভ অফমিত। এঔানন 

কমরওপ্টায  িঙ্গী মফভাননয উড্ডেন  অফতযনণয ফেফিা যনেনি। ওাশ্মীনযয 

উয বাযতীে আমধনতেয িনে এই ওোনম্পয গুরুে কভরুদনণ্ডয নোে। ওাশ্মীনযয 

আমাদী আনন্দারননয ফন্দী ভুিামদনদযনও এই ওোনম্প আনা ে। তায ভনধে মওিু 

ভুিামদনও এঔানন ীদ ওনয কদো ে। আয মওিুয কর্াঔ  অনোনে অঙ্গ নি 

ওনয কদো ে। 

এই ওোনম্প ফন্দী ওনয কযনঔ এ মফলনে মদ্ধান্ত কনো ে কম, ফন্দী ভুিামদনও 

কভনয কপরা নফ, নামও আন্তিচামতও প্রর্ায ভাধেনভয ম্যুনঔ ক ওনয তানও ফন্দী 

ওযায কখালণা কদো নফ। বাযনতয ভাথাে ামওস্তাননও আন্তিচামতও অঙ্গনন 

ওরমিত ওযায এও উন্মাদনা কর্ন আনি। কম উন্মাদনাে ফাধে নে তাযা মননিনদয 

অননও ফড় ক্ষমত স্বীওায ওনয কনে। ুতযািং এই ওোনম্প মতিন ামওস্তানী 

ভুিামদনও ফন্দী ওনয আনা নেনি, তানদযনও ওনেওমদন মচন্ত অতোর্ায  

তদন্ত ওযায য প্রর্ায ভাধেভভূনয ম্যুনঔ ক ওযা ে। মানত ওনয 

ামওস্তাননয মফনক্ষ ওামচওযী কপ্রাাকাণ্ডা ওযা মাে। আভানদযনও একানযা মদন 

মচন্ত ঐ ওোনম্প ফন্দী যাঔা ে। এয ভনধে কফ মওিু ফড়  আশ্চমচ খিনা খনি। 

তায ভধে কথনও িংনক্ষন ভাত্র দুমি খিনা উনল্লঔ ওযমি— 

      ১, কগ্রপতাযীয ভে আভায নওনি অনোনে মিমন িাড়া কিাি এওমি 

মর্যওুি মির। তানত উদুচ বালাে মদল্লীয এওমি ফাড়ীয মেওানা করঔা মির। ক 

ফাড়ীনত ওনেওিন ভিুামদ ফা ওযত। ঔন্দনযা ওোনম্প আভায নওনিয ফ 

মিমন কফয ওনয কনো ে। পনর আমভ এিনে ীভাীন কনযান মিরাভ কম, 
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দুভন মর্যওুিমি নড় কপরনর ওনেওিন ভুিামদ ধযা নড় মানফ। ভুিামদনদয 

কগ্রপতায োয আিংওা আভায ভননও ফাযফায অমিয ওযমির  ীভাীন 

মফলাদগ্রস্ত ওযমির। যীপাফাদ ওোনম্পয প্রথভ যানত ইমণ্ডোন আভচীয এওিন 

কভিয মঔন আভায তদন্ত আযম্ভ ওনয, তঔন ক ওানড়য এওমি রুভানরয মবতয 

কথনও আভায নওি কথনও কফয ওনয কনো ফমওিু কিমফনরয উয যানঔ। আমভ 

কদঔনত করাভ ানািচ, িাওা, কফামডচিং ওাডচ এফিং মিমওনিয ানথ কিাি কই 

মর্যওুিমি কিমফনরয উয আনি। ওথাফাতচায ভে আল্লায দোে কভিযমি 

অতেন্ত প্রবামফত ে। পনর ক তদন্ত ওানি ঔুফ নম্রতা ওনয। কনাফামনীয 

এওিন ুনফদায, মায দামেে মির তদনন্তয ভে অতোর্ায র্ারাননা, তানও ওনক্ষয 

ফাইনয ামেনে কদো ে। এবানফ আল্লায নুযাত, আমভ ুস্পি প্রতেক্ষ ওযনত 

থামও। কভিযমি তদনন্তয ভে কিমফনরয উয যাঔা এনওওমি মিমন উমেনে ক 

মফলনে আভানও মফমবন্ন প্রে ওযনত থানও। আমভ কগুনরায অননওািংন মেও 

উত্তয কদই। পনর ক আনযা প্রবামফত ে। ইমতভনধে ক কু্ষদ্র কই মর্যওুিমি উমেনে 

মিজ্ঞাা ওনয, এমি মও? প্রে শুননই আভায অন্তয মঢফ মঢফ ওযনত থানও। আমভ 

মননিনও াভমরনে মননে তানও ফররাভ, আভানও ওাকিমি কদঔান, তানর ফুঝনত 

াযফ। ক মনমদ্বচধাে ওাকিমি আভায ানত মদনে কদে। আমভ দীখচক্ষণ মর্যওুিমি 

কদঔায য ওাকিমি ভুর্মড়নে মননর্ কপনর কদই এফিং ফমর কম, এমি আভায ফুনঝ 

আনি না। আল্লা াও কই অমপানযয উয এভন প্রবাফ কপনরন কম, ক 

আভায ওথায আয কওান প্রমতফাদ ওনযমন। তনফ ভামি কথনও মর্যওুিমি উমেনে 

ূনযাে কিমফনরয উয কযনঔ কদে। 

এ খিনায ৬/৭ মদন য কই অমপায তায মমনেয এও অমপানযয নঙ্গ 

অমিভচা নে আভায ওনক্ষ প্রনফ ওনয। ক ভে তায ানত মির ঐ মর্যওুিমি। 

ক এনই কিাধবনয ফনর, আমভ কতাভানও বদ্র ভনন ওনযমিরাভ, মওন্তু তুমভ ঔুফই 

মফদিনও করাও। তুমভ আভানও এই মর্যওুনিয ফোানয প্রতামযত ওনযি। এঔন 

আমভ কতাভানও গুমর ওনয তো ওনয নদীনত মননক্ষ ওযফ। তাযয তাযা উবনে 

আভানও রামে, খুমল  থাপ্পড় কভনয কভনয ঔুফ ওনয ভননয ঝার মভিাে। এযয 

কামর মদনত মদনত ওক্ষ কথনও কফয নে মাে। ভূর খিনা এই কম, প্রাথমভও তদনন্তয 

৬/৭ মদন য উদুচ িানা ইমণ্ডোন এওিন করাও মর্যওুিমি নড় তদন্তওাযী 

অমপাযনদযনও িানাে কম, মর্যওুনি মদল্লীয এওমি ফাড়ীয মেওানা করঔা আনি। 
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এওথা িাননতই মদল্লীনত ঔফয কদো ে। তাযা ক ফাড়ীনত অতমওচত আিভণ 

র্ারাে। মওন্তু ভুিামদযা অননও আনকই ক ফাড়ী কিনড় র্নর মকনেমির। পনর 

ইমণ্ডোন যওায তানদয মওিুই ােমন। মওন্তু কগ্রপতাযীয ানথ ানথই মমদ 

মর্যওুিমি ড়া ত,তানর ভুিামদনদয মফযাি ক্ষমত োয ম্ভাফনা মির। ওাযণ, 

মদল্লীনত আভানদয কগ্রপতাযীয ঔফয কৌনি মির অননও কদযীনত। 

      ২, এই কপৌিী ওোনম্পয একানযা মদননয ফন্দীওারীন ভনে ক খিনামি 

াভনন আন, ওনেও প্তা ূনফচ ―মযনফ ভুমভন‖এয িনে মরমঔত এওমি ওরানভ 

মায উনল্লঔ ওনযমি। ওরাভমিয মনযানাভ মির—ভুমযওনদয কথনও ভুমিয থ। 

মভিযী মতফাযই ঔাো কাও মভমিই রানক। কই ভনত করঔামি আফায নড় মনন। 

 

মুলজরকনদর জথনক মুজির পথ 

কু্ষদ্রওাে, ঔঔা দামড়মফমি, ওৃষ্ণফণচ  বেিংওয ভুঔাওৃমতয কনাফামনীয 

এওিন কভিয। তায ভুঔাওৃমত  ুনযা যীনযয আওৃমত এঔননা আভায কর্ানঔয 

াভনন বানি। ম্ভফত ক ইমণ্ডোন আভচীয কওান ককানেন্দা াঔায করাও। ফচদা 

মমবর কড্রন আত। ওথাে ওথাে মফশ্রী কামর কদো, ফ ভে অতোর্ায 

র্ারাননা এফিং ওনথাওথনন অিংওাযী বঙ্গী ওযা তায স্ববানফ মযণত নেমির। 

প্রথভ মদনও ক ঔামর ানত আত। আয যভুূনতচ মনমচাতননয িনে রামে প্রবৃমত 

আনাত। মওন্তু যফতচীনত মফদুেনতয ও কদোয এওমি বফদুেমতও মন্ত্র ফভে 

তায ানত থাওত। িামিনওয দুই পুি রম্বা এই ডাণ্ডায এওভাথাে করাায দুমি ওড়া 

মির। কফাতানভ র্া মদনর তানত মফদুেৎ আত এফিং ারওা আগুন কফয ত। এই 

মফদুেৎ মন্ত্র মদনে ক ভুিামদনদযনও মনমচাতন ওযত। আমভ ফন্দী োয য ক 

আভায ওানি অননও ফাযই এননি। প্রনতেও ফাযই ক তায মি ভত ঔুফই 

অতোর্ায ওনযনি। ভন বনয মনমচাতন র্ামরনেনি। আমভ তায িনে ভন ঔুনর ফদ 

দুআ ওযতাভ। আল্লায দযফানয ওিওয এই মফলাি ানয াত কথনও আেে 

র্াইতাভ। ফন্দী োয য আভানও মঔন েনদ্ধে বাই ওভাণ্ডায ানপম াজ্জাদ 

ঔান ীদ (যঃ)এয নঙ্গ যীপাফানদয (ফড়কাভ, অমধওৃত ওাশ্মীয) এওমি কনা 

ওোনম্প িানান্তয ওযা ে। কঔানন তৃতীে  র্তুথচ মদন কই িানরভ  বীরু 

অমপায আভানও মিজ্ঞাাফাদ ওনয। প্রথভ মদননই ক কারাকামর  অতোর্ানয 
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অনোনে অমপাযনও িামড়নে মাে। ীড়াদােও এই াক্ষানতয য এওপ্তা দুই 

প্তা য য ক দু এওফায আত। আয প্রমতফায তায আর্যণ ত ূনফচয 

কর্নে ভাযাত্মও। মফদুেৎ মন্ত্র  ওানেয রামে দ্বাযা অতোর্ায ওনয মঔন তায 

ভুমযও অন্তয মযতৃপ্ত ত না, তঔন ক মনমদ্বচধাে তায াত ফেফায ওযনত 

থাওত। ফাদাভীফাক ির্চামযিং কন্টানয ক াজ্জাদ ীদ (যঃ)নও আভায ম্যুনঔ 

তায কই নাাও াত দ্বাযা থাপ্পড় ভাযত। আভানদয উবনেয উয রািনাওয এই 

মনমচাতন ওযায য ক ফাদাভী ফানকয কফাভা মফনস্ফাযনণ ভাযা মাে। তায রানয 

এওমি িুওযা ঔুেঁনি াো মােমন। এবানফ আভযা এওিন প্রওৃত মন্দু 

ওারানয াত কথনও ভুমি াই। 

াে! মন্দুনদয প্রওৃত ওদাওায কই কর্াযা মমদ ভুরভানযা ফুঝত! তানদয দানেয 

উয অিংওায না ওনয ঐ নাাও, ওদাওায, িানরভ, প্রতাযও, ওুর্িী  বীরু 

িামতয াত কথনও আমাদী রাব ওযত! ওাযণ, ভুমযওনদয দাে ভুরভাননদয 

কথনও অননও মওিুই মিমননে মননেনি এফিং মা মওিু আনি তা মিমননে মননফ। ধুনও 

ধুনও িীফন মাননয অমধওায এফিং ীমভত মযনয ধভচ ারননয অনুভমত ভক্কায 

ভুমযওযা ভুরভাননদযনও মদনত প্রস্তুত মির। প্রনতেও অতোর্াযী িামত, মাযা 

আভানদযনও ান ওযনত র্াে, তাযা এতিুওু অমধওায অফেই মদনফ, মওন্তু 

এওিন ভুরভাননয িনে এতিুওুই মনথি নে, শুধুভাত্র কফেঁনর্ থাওা, াভমেও 

মনযাত্তা রাব ওযা  ীমভত আওানয দ্বীননয কঔদভত ওযা এভন ফস্তু নে, মায 

মফমনভনে ভুমযওনদয আমধতে, তানদয যািে  তানদয ান কভনন কনো 

কমনত ানয। াে! দাে মননে কফচওাযী  মননিনদয ীমভত ফামেও মনযাত্তা 

মননে তুি ভুরভান এই মফলনে মমদ মর্ন্তা ওযত এফিং মননিনদয বমফলেৎ প্রিন্মনও 

ভুমযওনদয ―দাে‖ উায কদোয িনর তানদয িনে ভুমিয থ কঔােঁি ওযত! 

মনফনেয শুরুনত কম ভুমযও কনা অমপানযয আনরার্না ওনযমি, ক এওফায 

যানতয কফরাে আভায কনর আন। কারাকামর, অতোর্ায  বীমত প্রদচননয য 

ক তায নওি কথনও এওমি ওাকি কফয ওনয আভায ানত মদনে ফনর, এমি 

আভানও নড় কানা। আমভ ড়নত আযম্ভ ওময। কমি মির উদুচ স্তাক্ষনয মমন্দ 

 উদুচ বালায মভমেত নে করঔা এওমি প্রফে। মানত ভিুামদনদয মফরুনদ্ধ  

ইমণ্ডোন কনাফামনীয ভথচনন অননও ওথাই করঔা মির। করঔামিনত আভায ক্ষ 

কথনও এওথায স্বীওারুমি মির কম, আমভ ―ন্ত্রা‖ ৃমিয িনে বাযনত এনমিরাভ। 
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আমভ এঔানন অননওগুনরা ভাদযাা মযদচন ওনযমি। কগুনরানত মিানদয উয 

বালণ মদনেমি। কঔান কথনও ওাশ্মীনয আম। এঔানন ভিুামদনদযনও 

িনাধাযনণয উয মনীড়ন র্ারানত আয ইমণ্ডোন বনেনদযনও ওাশ্মীযী 

িনকনণয নক্ষ ওাি ওযনত কদমঔ। এ অফিা কদনঔ ভুিামদনদয উয আভায খৃণা 

িনন্ম। ভিুামদযা ওাশ্মীযী মণ্ডতনদযনও কঔান কথনও কফয ওনয মদনেনি এফিং 

তানদয ফাড়ীখয জ্বামরনে মদনেনি ইতোমদ, ইতোমদ। 

আমভ কই বমনও অমপানযয রামথ, খুমল  কামর ফলচনণয ভধে মদনে েও কেনও 

এই ফাননাোি ওথাগুনরা ড়মিরাভ। তঔননা আমভ ―মর্ত‖, িনতা‖, ―বালণ‖ এফিং 

এ িাতীে মন্দী ে িানতাভ না। আমভ করঔামি ড়া কল ওযনর অমপাযমি 

েতানী াম কন মিনজ্ঞ ওনয, এফ ওথা তে না মভথো? আমভ ফররাভ, এয 

কফময বাকই মভথো। এওথা শুনন ক ঔুফই কিাধামন্বত র। আভানও কভনঝয উয 

কপনর মদনে আভায ভুঔভণ্ডর  দামড় ফুি দ্বাযা ভাড়ানত থানও। আয অমফযত 

মিনজ্ঞ ওযনত থানও, এ ওথাগুনরা তে, না মভথো? কতাভানও আকাভীওার 

ওোনভযায াভনন কমবানফই কাও এগুনরা াে ওযনত নফ। এযয ক আভানও 

মর্ন্তা ওযায ুনমাক মদনে র্নর মাে। 

আভায ঔুফ বার স্ভযণ আনি, এই যাত মির আভায িীফননয ওমেনতভ যাত। আমভ 

মিদাে রুনি মড় এফিং আল্লায দযফানয কওেঁনদ কওেঁনদ ভৃতুে মবক্ষা ওময। আমভ 

দুআয ভনধে আভায যনফয মনওি পমযোদ ওময, ক আল্লা! ভৃতুেয িনে দুআ ওযা 

িানেম নে, মওন্তু এঔন আমভ অাযক। আভায কথনও কিাযূফচও মিাদ  

ভুিামদনদয মফরুনদ্ধ মফফৃমত কনো নচ্ছ। অথর্ আভায িীফননয মফযাি এওমি 

অিং মিাদ  ভুিামদনদয নক্ষ মফফৃমত দানন অমতফামত নেনি। আমভ 

মিদাে নড় আল্লায দযফানয ওােঁদমিরাভ, আয দুআ ওযমিরাভ। ভানঝ ভানঝ 

আভায ভনন মচ্ছর, কমন আভায ভৃতুেয ভে খমননে এননি। আশ্চমচ এই কম, 

ভানুল স্ববাফতই ভৃতুেনও বে ওনয, মওন্তু ক যানত আভায ভৃতুে আনি, এওথা 

মর্ন্তা ওনয প্রামন্ত রাব মচ্ছর। এয স্বাদ অনুবফ ওনয র্কু্ষ ফে নে আমির। 

মওন্তু ভৃতুে তঔননা অননও দূনয মির। ভুমযওনদয অননও িুরুভ স্বর্নক্ষ প্রতেক্ষ ওযা 

ফাওী মির। ওিদােও ক যিনী অমতফামত র। ওানর ওোনভযা আনা র, 

রাইি রাকাননা র এফিং আভায দ্বাযা এই মফফৃমত াে ওযাননায ম্ভাফে ওর 

কর্িাই ওযা র। 
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এওিন ভানলু ওতক্ষণ মনমচাতন ইনত ানয। আভায যীয অফ নে আমির। 

অমি অাযক নে ড়মির। উযন্তু অােে, দাে, অমফযাভ মনমচাতন, তামচ্ছরে 

 কারাকামর ভানুনলয া কবনঙ্গ কদে। এওথা কই ভানুলই ফুঝনত ানয, কম এ 

মাফতীে দৃে স্বর্নক্ষ প্রতেক্ষ ওনযনি, মওন্তু কফদনামফধূয  বনযােওয এই 

অফিানত আল্লা তাআরা আভায ভত দুফচর  অাে ফান্দানও াামে ওনযন। 

তানদয মরমঔত ফানওে ফেফহৃত মমন্দ েভূ এ বোনও লড়মন্ত্র ঔণ্ডন ওযায 

ফামেও ওাযণ ে। 

এওিু কবনফ কদঔুন। আল্লা না ওরুন, কিমরমবন  আন্তিচামতও মভমডোে মমদ এ 

মফফৃমত আভায ক্ষ কথনও প্রর্ামযত ত, তানর কওভন ক্ষমতিাই না ত। অননও 

ভুরভানই ফরত কম, আমভ (আল্লা না ওরুন) ভুমযওনদয ানত মফমি নে 

ককমি। মজ্ব ােঁ, অননও িানরভ ওাযাকানয কথনও মিাদ মফলনে মরমঔত আভায 

মওতাফভূনয উয নন্দনয অঙ্গুমর মননদচ ওনয, অথর্ এফ মওতাফ  প্রফে 

দ্বাযা আল্লায নুযনত মিাদ  ভুিামদনদয অননও উওাযই নেনি। এ ওর 

মওতাফ  প্রফে কঔাদ বাযনতই ইমণ্ডোয অিংঔে দুভন িন্ম মদনেনি। এফ 

মওতাফ  প্রফে—কমগুনরা াে ওনয অিংঔে করাও াওানাি  ঔােঁমি ভুরভান 

 ভিুামদ নেনিন, মঔন অননও করানওয দৃমিনত কগুনরা মফধনি, তানর 

উনযাি মফফৃমত প্রর্ামযত নর আভায মও দুকচমতই কম তাযা ওযত, তা আভায 

িানা কনই। 

এভমনবানফ অনননও এই মফফৃমতনও াভনন কযনঔ ওাশ্মীনযয মিাদ যীেতম্যত 

োয ফোানয আমত্ত উত্থান ওযত। তাযা ফরত কম, এঔন কতা অভুও 

ভারানায পতো এননি কম, ভুিামদযা ওাশ্মীনয িনাধাযনণয মফরুনদ্ধ ওাি 

ওযনি। আয ইমণ্ডোন বমনওযা ভুরভাননদয ুমফধা মদনচ্ছ। কামর, ডাণ্ডা আয 

ীভাীন অতোর্ানযয ভানঝ কৃীত এই মফফৃমতনও যেী পতো ভনন ওযা ত। 

মাযা মিাদ ওযায ওভ ওনযনি, তাযা এনও দরীররূন ফেফায ওযত। অথর্ 

আমভ কঔানন ফন্দী মিরাভ। আয ইমণ্ডোন িানরভ াও কঔানওায িানীে 

ভুরভাননদযনও এভন ন্ত্রস্ত ওনয কযনঔনি কম, কই অাে করাওগুনরা মিানদয 

নাভ মচন্ত উচ্চাযণ ওযনত ানয না। তানরফাননয নমামকতা মচন্ত ওযনত ানয 

না। মিাদমবমত্তও ামতে অধেেন ওযনত ানয না। 
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এভমনবানফ ভুরভাননদয আনযা অননও আনন্দারননয নক্ষ তাযা দােঁড়ানত ানয 

না। বাযনত মন্দুনদয এভন ন্ত্রা মফযাি ওযনি কম, ওথাে ওথাে ভুরভাননদযনও 

নন্দনয দৃমিনত কদঔা ে। আয কম-ই াভানে ামওতা প্রওা ওনয তানওই 

কগ্রপতায ওনয অতোর্ানযয রক্ষে ফানাননা ে। এভতাফিাে ভুরভাননদয মও ওযা 

উমর্ত? এওমি ন্থা কতা এই কম, ওাযাকানযয ফন্দীনদয ভত ঔাদে, ফামেও 

মনযাত্তা, তথাওমথত ামন্ত, আমান-নাভাম এফিং মক্ষা গ্রণ  মক্ষা প্রদাননয 

অনুভমতনও মনথি ভনন ওনয মন্দুনদয দাে কভনন কনো। অমদুেীন ঔাননয ভত 

দােনওই ম্যান  কনফচয ফস্তু ভনন ওযা। ভুমযওনদযনও ওানপয ফরা কথনও 

মননিনদযনও মফত্র কখালণা ওযা। মিানদয নাভনও মননিনদয িীফন কথনও 

মফতামড়ত ওনয বীরুতা  ওাুরুলতানও কৌবাকে ভনন ওযা এফিং ওুযআন 

ভামিনদয মিানদয আোতভূনও ুযাতন মুনকয মফধান াফেস্ত ওনয এ মুনকয 

ভুিামদনদযনও কামর কদো। ভুমযওনদয কথনও স্বযমর্ত ইরাভী গ্রন্থভূনয িনে 

প্রিংা  ুযস্কায কনো। 

ামেও মফতনওচয প্রায খিাননা। মওিু ভুরভাননয ভুমযওনদয ওানি মৎাভানে 

ভমচাদা  গুরুনেয অমধওাযী োনও ইরানভয ভে  ভমচাদা ম্পন্ন োয 

অথচ ভনন ওযা। ইরানভয গুরুেূণচ পযম ―মিানদয‖ অথচ  তাৎমচনও মফওৃত 

ওযা এফিং মনি ন্তাননদযনও ঔযনকানয নোে বীরু  আযাভমপ্রে ফানাননা। 

ইরানভয এভন এওমি নতুন মযর্ে তুনর ধযা, মানত অিংীফাদীনদয দােনও 

মননিয িনে মফার মনআভত ভনন ওযা নফ। এমি এভন এওমি ন্থা, িামতয ধ্বিং 

 ফযফাদীরূন মায পরাপর আত্মপ্রওা ওযনফ। আল্লা ভাপ ওরুন, বাযনতয 

কফময বাক ভুরভান এই ন্থানও দ্রুত অফরম্বন ওনয র্রনি। তাযা দােনও 

বানকেয মরঔন ভনন ওনয মননিনদয অন্তযনও মনমশ্চন্ত কযনঔনি। ফতচভানন তানদয 

ভনধে স্বাধীনতা রানবয ফানা মফরুপ্ত। অথর্ এমি এভন এও মফদিনও অফিা, 

মা ভানুনলয ঈভাননও ধ্বিং ওনয কদে। ভুরভান শুধু কফেঁনর্ থাওায িনে ৃমথফীনত 

আনমন। এ িীফন কতা এওমি যীক্ষা। এনও প্রওৃত মন'আভত ভনন ওযা, এয িনে 

ঈভাননও মফমি ওযা ফড়ই দুবচানকেয মফলে। 

এভমনবানফ ামন্ত  মনযাত্তায অথচ ফুঝনত বুর ওযা নেনি। ামন্ত  

মনযাত্তায অথচ মমদ এই ে কম, আভানও কওউ মওিু না ফরুও, দ্বীননয িনে কওান 

ওি স্বীওায না ওময, কওান দনক্ষ না কনই তানর এই ামন্ত  মনযাত্তা কতা 
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নফী াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লাভ এওমদননয িনে ানমন। অথর্ মতমনই 

আভানদযনও ামন্ত  মনযাত্তায দুআ মমঔনেনিন। মতমন আল্লায ক্ষ নত 

প্রওৃত ামন্ত  মনযাত্তা রাব ওনযমিনরন। মওন্তু ফতচভানন এয অথচ মযফতচন ওযা 

নেনি। ওাুরুনলয স্বাথচয িীফননয নাভ যাঔা নেনি ামন্ত  মনযাত্তায িীফন। 

অথর্ এভন কনািংযা ামন্ত  মনযাত্তা কথনও ভুরভাননদয আল্লায মনওি আেে 

র্াো উমর্ত। 

মদ্বতীে ন্থা এই কম, ভুরভান তানদয িীফন-ভযণ, ঔাদে  মনযাত্তায মফলে 

আল্লায উয েঁন মদনফ। তাযা মর্ন্তা ওযনফ কম, তানদয ফতচভান িীফন মনওৃিতভ 

দানেয মওনর আফদ্ধ। এই দাে তানদয দ্বীন  ঈভাননয উয ভাযাত্মও 

আখাত ওযনি। এয পনর তাযা দ্বীননয উয মযূণচবানফ আভর ওযনত াযনি 

না। তানদয যফতচী প্রিনন্ময ঈভান  বমফলেত ভাযাত্মও মফনদয ভুনঔ। কভৌমরও 

এই মর্ন্তায উদ্ভফ নর আমাদীয থ আনা আমন কফয নত থাওনফ, 

ইনাআল্লা। ওাযণ, আমাদীয থ িোমভমতয িংঔো  অিংনওয ভত নে। ফযিং এ 

থ ফচদা কপযাউননয বেিংওয ফামনী আয ভুনদ্রয উত্তার তযনঙ্গয ভধে মদনে কফয 

নে আন। 

মফত্র ওুযআন মযত ভূা (আঃ)এয খিনাভূ ফাযফায আনরার্না ওনযনি। াে! 

কমফ করাও ফামেও উওযনণয উয দৃমি মনফদ্ধ কযনঔ আমাদীনও ফেথচ ফরনি, 

তাযা এ খিনা মননে মর্ন্তা-বাফনা ওযনর কপযাউননও ডুফনত আয ফনী ইযাঈর 

ওভনও আমাদ নত কদঔনফ। আমাদীয ঔামতনয মওিু করানওয প্রাণ মমদ মাে মাও। 

প্রাণ কতা মানফই, এনতা থাওায ফস্তু নে। এনও আল্লায ওানি কমনতই নফ। তনফ 

আমাদীয এই িংগ্রানভয িনে অননও ফুমনোদী দনক্ষ গ্রণ ওযনত নফ। অননও 

মফলনেয প্রমত তওচ দৃমি যাঔনত নফ। আরাভদুমরল্লা! আি ওাশ্মীনযয 

ভুরভানকণ বাযনতয াত কথনও আমাদী রানবয িংগ্রাভ শুরু ওনয মদনেনি। এ 

আনন্দারন কথনও আমাদীয থ অফকত ো, এই আনন্দারননও ভমচাদায কর্ানঔ 

কদঔা এফিং বাযনতয মিধয াম্রানিেয ানথ িক্কয মদনে াাদত 

ফযণওাযীনদযনও েদ্ধা  বমিয উায ক ওযা আভানদয িনে এওান্ত 

আফেও। 
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শ্রীেগনরর বাদামীবাগ েচব াজরাং জন্টার 

একায মদননয মিজ্ঞাাফানদয য এওমদন কভমডনওর কর্ওানয িনে ডািানযয 

ওানি মননে মাো র। কঔানন প্রর্ণ্ড বীড় মির। ওনেওিন বমনও 

অনক্ষভাননদয ওাতানয ফনমির। আভানও াতওড়া মযনে তানদয ওানি 

ফমনে কদো ে। ইউ.ম, এয এওিন বনে আভায ান এন ফন নড়। 

বমনওমিনও স্ববাফিাত ―কল্পফাি‖ ফনর ভনন মচ্ছর। ক আভায নঙ্গ ওাশ্মীনযয 

স্বাধীনতা আনন্দারন মফলনে কল্প ঝাড়নত রাকর। তায অম্পূণচ জ্ঞান এফিং ক 

জ্ঞাননয উয তায অমফর্র মফো কদনঔ আমভ মফমস্ভত মচ্ছরাভ। কমদন আমভ 

প্রথভ ফুঝনত াময কম, বাযত যওায অনেনদয ানথ কতা মভথো ফনরই, মননিয 

করাওনদয ানথ মভথো ফনর থানও। 

যফতচীনত আভায অমবজ্ঞতা মতই ফাড়মির এই অনুভান মফোন মযণত 

মচ্ছর। ফাস্তমফওই ইমণ্ডো শুধু ওাশ্মীযীনদযনওই নে, মননিয কনাফামনীনও 

কধাওাে কপনর কযনঔনি। ভনন ে কমন ―মভথোই‖ মন্দুধনভচয মবমত্ত। এ িামতনও 

আল্লা তাআরা মভথোয আমানফ আিান্ত ওনযনিন। আল্লা ভাপ ওরুন। মন্দুনদয 

ফচদা মভথো ফরায প্রবাফ বাযনতয ভুরভাননদয উনয ড়নত শুরু ওনযনি। 

আভযা ওাশ্মীয ফা ইমণ্ডোয ওাযাকানয ভুরভানদযনও মভথো ফরা কদঔনর ঔুফ 

ফেমথত তাভ। তে ফরা ভুরভাননদয প্রতীও। আয এঔন ওানপযনদয ককারাভীয 

পনর এই প্রতীওমি ভুরভাননদয কথনও কওনড় কনো নচ্ছ। বাযনতয দ্বীনদায 

ভুরভাননদয উমর্ত ওদমচ এই ফোমধ অথচাৎ মভথো ফরায প্রফণতা দূযীবূত ওযায 

িনে প্রাণান্তওয কর্িা র্ারাননা। স্বিামতনও গুরুেীন  অমফোে ো কথনও 

যক্ষা ওযা দযওায। 

কই মন্দু বমনওমি ামনয ভত কল্প ওনয র্রনি আয আমভ অােবানফ তা 

শুনমি। অওস্ভাৎ এওিন িুমনোয অমপায আভায ওানি কদৌনড় আন। ক 

কিাধবনয ধভও মদনে আভানও র্ু নত ফনর। কমদন ফড় আশ্চনমচয মদন মির। 

িুরুভ-অতোর্ায, ভাযমি, আয ধভও প্রমত ভুূনতচ ফলচণ ওযা মচ্ছর। কই 

বমনওমিয ানথ আমভ এওমি ওথা ফমরমন। আমভ নীযনফ, অােবানফ  ফাধে 

নে তায ওথা শুনমিরাভ। মওন্তু ইমণ্ডোন অমপায তায বনেনও ফুঝাননায 

মযফনতচ আভায উয ঝার মভমিনে কঔান কথনও র্নর ককর। তায ধভনওয 
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প্রমতমিো কল্পফাি বমনওমিয উনয নড়। ক আভায ওাি কথনও উনে অনে 

িােকাে র্নর মাে। 

মওি ুভনেয িনে ওক্ষমি নীযফ নে মাে। মওন্তু ওনেও মভমনি য আভায শ্চাৎ 

কথনও কামরয ে আনত থানও। আমভ াভানে খুনয কদমঔ এওিন আত মঔ 

আভানও ািাফী বালাে অমফযাভ কামর মদনে র্রনি। আয ফাওী বনেযা ঔোও ঔোও 

ওনয ানি। অশ্লীর কারাকামরয এই মযনফন আভায িনে এও ভুূতচ ফন 

থাওা দুষ্কয। মওন্তু আমভ অাযক। আল্লায মমমওয ওযা িাড়া আয মওিুই ওযায 

মির না। তাই আমভ কমদও কথনও ভননানমাক মপমযনে এনন মমমওনয মরপ্ত ই। 

ইমণ্ডোন কনাফামনীনত মফযাি িংঔেও মঔ বমতচ ওযা নেনি। ৫০৫৫ নানভ 

ককৌযফভে এওমি ইমণ্ডোন কযমিনভন্ট ম্পূণচ মঔনদয ভন্বনে কমেত। এভমনবানফ 

কডাকযা কযমিনভনন্ট মফযাি িংঔেও মঔ ওভচযত যনেনি। ওাযণ, ািানফয য 

মঔনদয ফৃত্তয ফমত িম্যুনত। আয িম্যুনত দীখচমদন ধনয কডাকযানদয যািে 

প্রমতমষ্ঠত। 

১৯৮০ ঈােীনত আত্মম্যাননফাধম্পন্ন মওিু মঔ ইমণ্ডোয োহ্মণেফাদী 

াম্রানিেয মফরুনদ্ধ স্ত্র িংগ্রাভ শুরু ওনয। এই িংগ্রাভ পরতায দ্বাযপ্রানন্ত 

কৌেঁনি মির, এভতাফিাে তানদযই ভনধে নত ওমতে ককারাভীমপ্রে করাও কই 

িংগ্রানভয ওণ্ঠ কর্ন ধনয। এই িংগ্রাভ এঔননা মবতনয মবতনয র্রনি। মমদ তায 

অমিমঔা ফতচভানন মননস্তি নে আনি। মঔ ম্প্রদানেয ভনধে কাোযী, 

মফোখাতওতা  অভানমফওতা ঔফু কফম। 

মঔধনভচয মবমত্ত ওিতায উয। পনর তায অনুাযীনদয রূ মযফতচন ওযনত 

ভে রানক না। ১৯৪৭ ঈােীনত তাযা মন্দুনদয ইমঙ্গনত ফড় খণৃাথচ ওভচ ওনযনি। 

তাযা ভুরভাননদয অন্তনয কবীয ক্ষত ৃমি ওনযনি। মওন্তু ১৯৮০ ঈােীনত তাযা 

প্রথভফায অনুভান ওযনত ানয কম, তাযা কতা োহ্মণাফাদী াম্রানিেয িীড়নও 

নে আনি। ুতযািং তাযা বাযনতয ফফচযতায মফরুনদ্ধ আনন্দারন শুরু ওনয। তঔন 

তাযা ভুরভাননদয কথনওই ফচামধও াামে  ভথচন াে এফিং বমফলেনত 

মঔনই তাযা ফমুদ্ধয মযর্ে মদনে বাযত কথনও ভুমি রানবয ওথা ফরনফ, তঔনই 

ভুরভানযা তানদযনও অফেই নমামকতা ওযনফ। ওাযণ, মন্দুেফাদী াম্রািে 

মিধয থাওা কওান ভানুল ফা অনে প্রাণীয িনেই ওরোণওয নে। 
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ইমণ্ডোয কনাফামনীয ভনধে ফতচভানন দুই ধযননয মঔ বমনও যনেনি। এও প্রওায 

তাযা—মাযা মননিনদয দ স্মামধও তরুনণয রা ফন ওনয ইমণ্ডোয আর 

কর্াযা মর্ননত কনযনি। তাযা অতীনত ভুরভাননদয উয ওৃত অতোর্ানযয িনে 

ীভাীন অনুতপ্ত  রমজ্জত। এফ বমনও ওাশ্মীয আনন্দারনন মুদ্ধযত 

ভুিামদনদযনও মবতনয মবতনয াামে ওনয থানও। তাযা কম কওান প্রওায 

নমামকতা ওযনত ওুমিত ে না। আভায িে ফৎনযয ফন্দী িীফনন এভন অননও 

মনঔযই কদঔা কনেমি, মাযা মননিনদয ভননয আনফক প্রওা ওযা িাড়া কওান 

কওান িােকাে আভানদয নমামকতা ওনযনি। মওন্তু ইমণ্ডোন কনাফামনীনত 

ওভচযত মঔনদয আনযওমি দর ভুরভাননদয মফদিনও ত্রু। এযা কনািংযা 

র্মযনত্রয ভদে  ফদওায মঔ বমনও। মাযা স্বিামতয স্বাধীনতা মন্দুনদয ানত 

মফমওনে মদনে আত্মভমচাদা  ফেমিেীননয িীফন মান ওযনি। কামরদাতা 

মঔমিনও ক দনরযই প্রমতমনমধ ভনন মচ্ছর। তাই ক মননিয মবতনযয মফনদ্বল 

কামরয ভাধেনভ উদকীযণ ওযমির। অল্পক্ষণ যই আভানও ডািানযয াভনন ক 

ওযা ে। প্রথভ দৃমিনত কনাফামনীয এই ডািাযমিনও ুশ্রী  বদ্র ভনন নর 

যফতচীনত ক মঔন ভুঔ ঔরুর তঔন তায ভুঔ কথনও ওদমচ কামর কফয নত 

থানও। 

ক কর্ওআ কতা কওানযওভ ওযর, তনফ মিানদয মফরুনদ্ধ কামরবযা কিাযানরা 

এও ফিফে ঝাড়র। তদন্ত  অতোর্ানযয নয কভমডনওর কর্ওআনয আন্তিচামতও 

আইননয অধীনন ওঔননা ওঔননা এভন ডািাযনদয ভুনঔাভুমঔ নত ে। এযা 

আভানদয অােনেয ুনমাক মননে ভুনঔ মা আন ফওনত থানও। ভিায ফোায 

এই কম, তানদয ফিৃতায ভে ওনেদীনদয যীয কথনও ফস্ত্র ঔুনর কনো ে, আয 

মওিু বনে ডাণ্ডা ানত দােঁমড়নে থানও। মানত ওনয ফন্দীযা তানদয ফিনফেয কওান 

মতি উত্তয না মদনত ানয। কগ্রপতাযীয প্রাথমভও এফ ধা অমতিভ ওযায য 

ওাযাকানয ইমণ্ডোয মওিু ফীয অমপায  ডািায মঔন ভুিামদনদয নঙ্গ তওচ 

ওযত, তঔন আল্লায পিনর তনওচ তানদয ওুনাওাত নে কমত। তানদয ফিৃতা 

 জ্ঞাননয কফচ ভামিনত মভন কমত। মওন্তু কগ্রপতাযীয প্রথভ মদনগুনরানত তাযা 

ডাণ্ডায কিানয বালণ শুমননে মদত। 

কভমডনওর কর্ওআনয য আভানদযনও এওমি কাড়ীনত ফমনে মওর দ্বাযা কফেঁনধ 

কপরা ে। কমদন প্রর্ণ্ড তুলাযাত মচ্ছর। পনর ভামিনত ওনেও পুি ুনযা ফযপ 
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িনভ মাে। ফযনপয মমচ্ছরতা কথনও ফােঁর্ায িনে কাড়ীয িাোনযয মননর্ মওর ফােঁধা 

নেমির। তীে কই ীত কভৌুনভ ফড় এওমি কনা ওনবনেয ানথ আভানদযনও 

শ্রীনকয মননে আা ে। কঔানন ফাদাভীফাক কড কওাোিচানযয র্ানায ক্লানফ 

আভানদয উবেনও ািংফামদওনদয ম্যুনঔ এনন মনেভতামন্ত্রওবানফ আভানদয 

কগ্রপতাযীয কখালণা কদো ে। ািংফামদওনদয এই কপ্র ওনপানযনে তাযা 

ইমতূনফচয মভথোয ওর কযওডচ বঙ্গ ওনয। তাযা ািংফামদওনদয প্রনতেও প্রনেয 

উত্তনয মনরচজ্জবানফ মভথোয য মভথো উদকীযণ ওযমির। আয ািংফামদওযা তা ঔুফ 

ভননানমাক মদনে মরঔমির এফিং ওোনভযায উদনয মভথোে বযা এই ভিমর িংযক্ষণ 

ওযমির। এই প্রদচনীয য আভানদযনও ফাদাভী ফানকয ির্চামযিং কন্টানয আনা ে। 

কঔানন কভমডনওর রুনভ প্রাথমভও মওন্তু বোনও িুরুভ অতোর্ানযয য 

আভানদযনও ৃথও ৃথও কনর কপনর যানঔ। কনর কৌেঁিায য আভানদয ফনর্নে 

আননন্দয মফলে মির—আভযা এঔানন আায ূনফচই কম নেিন ামওস্তানী 

ভুিামদ এঔানন ফন্দী মিনরন—তানদয ানথ ভুরাওাত। মননর্ তানদয নাভ কদো 

র— 

১. িনাফ ওভাণ্ডায নারুল্লা ভানূয করিংমযোর,  

২. ুরতান আভাদ ভোনা,  

৩. ভুাম্যাদ াঈদ,  

৪. াইপুল্লা ঔানরদ,  

৫. কযমাউল্লা আোন,  

৬. ওুদযাতুল্লা,  

৭. মাযযায কফরুর্,  

৮. নানয ইওযাভ,  

৯. ককারাভ ােদায। 

এনদয ফন্দী োয মফলেমি মমদ দুঃঔিনও মির। মওন্তু িংওীণচ এই ির্চামযিং 

কন্টানয যস্পয এওমত্রত ো এভন এও আননন্দয মফলে মির, মা এই এওাওীে 

 তীে কফদনানও ারওা ওনয কদে। প্রথভ মদনও আভানদয যস্পয মভমরত ো 
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মননলধ মির, মওন্তু নয ওর াথী ামওতায ানথ মযনফ মননিনদয ানত 

মননে কনে। ওনেও মদন য নারুল্লা নাভও ািীনযয এওিন ভিুামদ 

ওনেদীনও আভানদয ানথ যাঔা ে। পনর আভানদয িংঔো ফাযনত মকনে দােঁড়াে। 

এই ির্চামযিং কন্টানয অফিানওারীন াত ভা ভনে অননও খিনাই খনিনি। কফ 

খিনায মদনও দৃমিদাননয ূনফচ আনু এই মনমচাতন কওনেয উয এওফায দৃমি কদই। 

ওাযাকানয ফন্দী আভায এওমনষ্ঠ এও ঙ্গী ওনেও ভা ূনফচ এ মফলনে এওমি প্রফে 

করনঔ। মায াযািং মননরূ— 

ীদ আপানওয কফাভা মফনস্ফাযনণয য ফতচভানন তায অননও মওিুই ানট ককনি। 

তাই এফ তথে প্রওা ওযাে কওান ভো ভনন ওযমি না। আল্লায নথয এও 

বমননওয ওরনভ অয ফন্দীয আনরার্না াে ওরুন। 

 

বাদামীবাগ েচব াজরাং জন্টার 

—আফূ ােদায ভাোনা। 

আভীরুর ভুিামদীন মযত ভারানা ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায ানফ (দাভাত 

ফাযাওাতুহুভ) বাযনতয ওনেদ কথনও ভুমি কনে ওরোণ  মনযাত্তায ানথ মপ্রে 

ভাতৃবূমভনত কৌেঁনিনিন। ূফচুরুলনদয আনরাওজ্জ্বর দমর্হ্ন ধনয পযযত 

মযনতয ফন্দী িীফন আওলচণীে খিনাফরী দ্বাযা মযূণচ। ওাযাকানয তােঁয 

অফিাননয ধযনই মির মবন্নযওভ। ফন্দীওারীন ভনে এওমদনও মতমন মননিয 

ওাযাঙ্গীনদয তারীভ, তাযমফেোত  আত্মশুমদ্ধয মদনও মফনল দমৃি মনফদ্ধ যানঔন। 

অযমদনও মতমন করঔমন  ফিতৃায ভাধেনভ ভগ্র মফনেয ভুরভাননদযনও িাগ্রত 

ওযায দামেে ম্পাদন ওযনত থানওন। করঔানরমঔ  ত্র আদান প্রদানন 

ফচপ্রওায মননলধাজ্ঞা নত্ত্ব মতমন ওাযাকানয অফিান ওনয ভুমরভ উম্যানও 

ওভনক্ষ র্াযমি মিাদ মফলেও গ্রন্থ  ত ত প্রফে উায মদনেনিন। অথর্ 

ওাযাকায কথনও এও এওমি করঔা ফামনয কপ্রযণ ওযা মিংনয দুধ িংগ্র ওযায 

ভতই দুরূ ফোায মির। ওাযাকানযয মবতয ওাযা ওতৃচক্ষ ত্রুনদয নঙ্গ মতমন 

কওান প্রওায মমথরতা ফযদাস্ত ওযনতন না। মতমন ওাযাকানযয মবতয ফেফিাও 

ত্রুনদয ানথ এভন আর্যণই ওযনত থানওন, কমন মতমন ওাযাকানয নন, ফযিং 
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যণাঙ্গনন মুদ্ধযত আনিন। এওথা ফরনর অতুেমি নফ না কম, মযতনও ওনেদ 

ওনয বাযত ক্ষমতগ্রস্তই নেনি। 

১৯৯৪ ঈােীয কপব্রুোযী ভান বাযত অমধওৃত ওাশ্মীনযয ইরাভাফাদ এরাওা 

কথনও মযতনও এফিং ভারানা াজ্জাদ ঔান ীদ (যঃ)নও কগ্রপতায ওযা 

নেমির। তাযয কফ মওিুমদন তােঁনও আভচী ওোনম্প যাঔা ে। কঔানন 

মিজ্ঞাাফানদয নানভ ামফও মনমচাতন র্ারাননা ে। কঔান কথনও তানও 

শ্রীনকনযয মভমরিাযীনদয ওরিংও ফাদাভীফাক ির্চামযিং কন্টায, তথা মফমফ ওোনম্প 

আনা ে। 

১৯৯৪ ঈােীয কপব্রুোযী ভা কথনও কনপ্টম্বয ভা মচন্ত মতমন কই ির্চামযিং 

কন্টানয ফন্দী থানওন। তাযয তােঁনও এভন এও ওাযাকানয কনো ে, মা ওাশ্মীনযয 

ভুিামদনদযনও ফন্দী যাঔায িনে মফনলবানফ মনভচাণ ওযা নেনি। 

িংওীণচ  অেওাযাচ্ছন্ন করভূনয ভধে নত এওমি কনর মযতনও ফন্দী যাঔা 

ে। মযনতয কর িংরি মদ্বতীে করমিনতই াজ্জাদ ঔান আিও মিনরন। মতমন 

কফময বাক ভে ওুযআন কতরাোনত যত থাওনতন। মযত কম কনর মিনরন, 

কই করমিনও ফুি যিং ওযা ে, করগুনরায প্রনতেওমিয বদখচে  প্রি িে মপি 

ওনয। ির্চামযিং কন্টানযয মফমডিংনেয িাদ িাড়া করাায মও দ্বাযা এগুনরায ৃথও 

িাদ ফানাননা নেনি। 

কভাি এই আিমি কনর মযনতয ওাযাঙ্গীনদযনও ফন্দী যাঔা নেমির। অনে ওথাে 

এফ কর মির ভিুামদ কভভাননদয িনে মনধচামযত। এই করগুনরানত আনরায 

কওান ফেফিা মির না। এঔানন মতনমি ফড় ফড় রওা যনেনি। এগুনরানত িানীে 

ভুিামদনদযনও ফন্দী ওনয যাঔা নেমির। 

আভচীনদয মনেন্ত্রণাধীন ফাদাভীফাক ির্চামযিং কন্টানয এওমিভাত্র ককারঔানা। প্রাে 

এও িন ভিুামনদয ককার ওযা, ওাড় কধাো  ােঁর্ োি অম ু ওযায 

মনমভনত্ত এমি ফানাননা নেনি। মদনও িানীে ভুিামদনদযনও কভভান ভিুামদনদয 

কথনও ৃথও ওনয আিও যাঔা নেমির। এই ককারঔানা ভিুামদনদয িনে মভমিিং 

রুনভয ওাি মদত। এঔাননই তানদয যস্পনযয গুরুেূণচ যাভচ ত। তািাড়া 

ওাযাকানযয ওনেওমি িেনরনিয ম্যুঔি এই থমি াক্ষাৎ কওনেয ওাি 

মদত।িেনরিগুনরা ির্চামযিং কন্টানযয িানদয নীনর্ই শুধু মির না, ফযিং মযতনও 
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কমই কনর ফন্দী যাঔা নেমির কই কনরয ামযয এনওফানযই মন্নওনি মির। 

এতদনত্ত্ব বীরু  বীতু ত্রুযা মযতনও াতওড়া মযনে িেনরনি মননে কমত। 

ির্চামযিং কন্টানয অফমিত ওাযাকানযয মিননয কভমডনওর রুভমি অতেমধও 

গুরুেূণচ মির। নফাকত ওনেদীনদযনও এঔাননই স্বাকত িানাননা ত। এঔানন 

কভমডনওর কর্ওআনয নানভ কনাফামনীয ডািাযযা তানদয উয এভন ামফও 

িুরুভ ওযত কম, ভানফতা ডুওনয ওােঁদত। ওামরভূমতচয ূিাযী ডািাযযা এঔানন 

তানদয মিংস্মতায মযূণচ প্রদচনী ওযত। তাযা লধ র্াইনর রামে ভাযত। 

মযতনও ফাদাভীফানক এনন প্রথনভ কই কভমডনওর রুনভ মননে মাো ে। এযয 

প্রায ওযা ে। মযনতয যীনযয কওান অিংই কফাধ ে কই ভায কথনও ফাদ 

মােমন। এ ভে রামেয এওমি আখাত মযনতয র্ভায উনয ড়নর তা কবনঙ্গ 

র্ূণচমফর্ূণচ নে মাে। তাযয অননও মদন মতমন ওাযাকানয র্ভামফীন ওািান। 

ির্চামযিং কন্টানযয র্াযমদনও ভিফতু ওািাতানযয কফড়া মফদেভান যনেনি। মবতয  

ফাইনযয মফদ কথনও আত্মযক্ষায িনে মফনল ন্থাে এমি বতযী ওযা ে। এয 

ওাোনভা াধাযণ ওািাতানযয কফড়া কথনও মবন্ন। 

ওাযাকানযয ফমপ্রার্ীনযয অননওগুনরা িানারা যনেনি, কমগুনরা আনরাফাতা 

প্রনফ ওযায ওাি িাড়া মর্মে কপ্রযনণয ওানি ফেফহৃত ত। ির্চামযিং কন্টানয 

ওাকি ওরভ এওদভ মনমলদ্ধ মির। মর্মেত্র আদান প্রদানন র্ূড়ান্ত মননলধাজ্ঞা মির। 

এভতাফিাে ওভচযত আভচী ঝাড়ুদায ির্চামযিং কন্টানযয ফমযািংন ঝাড়ু মদনত মদনত 

কই মঔড়ওীয মনওনি আত এফিং অমত াফধানন তায কাানওয মবতয ফা অনে 

কওান িানন রুওাননা ত্র িানারাে কযনঔ মদত। আয কওান ভিুামদ াাযাযত 

মতন বননেয দৃমি এমড়নে তাড়াতামড় কই ত্র উমেনে মনত। তাযয ত্রমি 

মযনতয ফা ীদ াজ্জাদ (যঃ)এয কঔদভনত ক ওযত। মতমন উমুি ভনে 

তওচবানফ উত্তয মরঔনতন। যমদন ঝাড়ুদায ঝাড়ু খুযানত খুযানত িানারায মনওি 

কৌেঁিত। তঔন িানারায ফাইনয ত্র কপনর কদো ত। ঝাড়ুদায ওাকি ওুড়াননায 

স্ববাফুরব ন্থাে তা উমেনে ভেরায ভনধে কপনর মদত। এবানফ কঔান কথনও 

মনযানদ ভিুামদনদয মনওি ত্র র্নর কমত। বাযতীে আভচীনদয এভন অননও 

করাও ভুিামদনদয িনে এঔননা ওাি ওনয মানচ্ছ এফিং বমফলেনত ওযনফ। 
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ফাদাভী ফাক ির্চামযিং কন্টানযয আমঙ্গনাে অফমিত দমুি ওক্ষ ওাযাকানযয 

ম্যুঔবানকয অন্তবুচি। এই ওক্ষদ্বনে ফন্দী ভুিামদনদয কথনও মফফৃমত কনো ত। 

বাযনতয ককানেন্দা িংিায করানওযা ারািনভ ওনেদীনদযনও এঔানন কডনও মনত 

এফিং তদনন্তয নানভ তানদয উয িুরুভ অতোর্ায ওযত। করাায যড মদনে 

তানদযনও মিাত। যানত ূনযাে রওান ফে ওনয যাঔত। ওঔননা ওঔননা কই 

ওক্ষভূন এভন অতোর্ায র্রত কম, ফন্দী ভিুামদ আয িীমফত মপযত না। ফযিং 

তায রা কন্টানযয ফাইনয ামেনে কদো ত। ওনেও মদন য যই মযতনও 

কই ওক্ষগুনরানত মননে মাো ত এফিং তদনন্তয নানভ খন্টায য খন্টা অতোর্ায 

র্ারাত। মযত মতমদন এই কন্টানয ফন্দী মিনরন, প্রনতেও মদন মনতে নতুন ন্থাে 

ত্রুযা তােঁয উয অতোর্ায র্ারানতা। কওানমদনই ত্রুনদয অতোর্ায কথনও কযাই 

কনতন না। এতদনত্ত্ব মতমন স্বীে আদনচয উয ফচদা অির থানওন। 

কনাফামনীয ফড় ফড় অমপায এন মযনতয নঙ্গ তনওচ মরপ্ত ত। এমদও 

কমদনওয ওথা ফনর ভিুামদনদযনও ন্ত্রাী প্রভাণ ওযায কর্িা ওযত। মযননল 

মযনতয অওািে প্রভানণয ভুনঔ যামিত নে ভুঔ মফওৃত ওনয এওথা ফনর র্নর 

কমত কম, এ করাও মযফতচন নফ না। 

এই কন্টানয দামেনে মননোমিত ত্রুযা ভুিামদনদযনও ৃমথফী কথনও মফমচ্ছন্ন 

যাঔায িনে ূণচ কর্িা র্ারাত। তাযা কর্িা ওযত কমন ভিুামদনদয ওানি িংফাদ 

কৌিায কওান থ না থানও এফিং তানদয িংফাদ ফাইনয কৌিনত না ানয। মওন্তু 

আল্লা াও স্বীে যভত দ্বাযা ত্রুয করাওনদয ানতই ভুিামদনদয িনে কযমডয 

ফেফিা ওনয কদন। কযমডমি রুমওনে যাঔা ত। ঔফনযয ভে তা কফয ওযা ত। 

ঔফয শুনন ূনযাে রুমওনে যাঔা ত। ১৯৯৪ ঈােীয কনপ্টম্বয ভান মযতনও 

 তােঁয অযায ঙ্গীনদযনও িম্যযু এওমি ওাযাকানয িানান্তয ওযা ে। 

 

 إصلى هللا تُالى على خير خلقِ سهدنا دمحم إ على آيِ إجصحابِ جعمُي 

 

২৫ক াোর কভাতানফও ১রা কপব্রুোযী, ২০০০, কযাি ভঙ্গরফায। 
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*** 

 

আমভ ূনফচ উনল্লঔ ওনযমি কম, শ্রীনকনযয ফাদাভীফানকয এই ির্চামযিং কন্টানয কফ 

মওিু গুরুেূণচ খিনা খনিনি। আুন এফায কফ খিনা ম্পনওচ িংমক্ষপ্তবানফ 

আনরার্না ওময। এগুনরায ভধে মদনে আভযা কদঔনত াফ কম, কই ির্চামযিং 

কন্টাযভূন মিানদয পযম আদাে ওযনত মকনে ফন্দী ো ভুিামদনদয কদ  

ভননয উয কওভন অতোর্ায র্ারাননা ে। আিনওয বফেনও কম খিনামি ক ওযা 

নচ্ছ তা আমভ মদল্লীয ―মতায‖ ওাযাকানয ফন্দী থাওাফিাে মরনঔমিরাভ। এফায 

আুন কির ম্পনওচ কিনর ফনই করঔা প্রফেমি াে ওরুন। এয মনযানাভ—

“তদনন্তয ভভচন্তুদ মদও।” 

 

েদনন্তর মমবন্তুদ জদক 

ওার আিিা ফািনতই ওর ফন্দীয অন্তয ধড় পড় ওযনত থানও। ওাযণ, 

প্রমতমদন ক ভনেই মভমরিাযী ুমরনয এওিন করাও ঐফ ফন্দীয নাভ ডাওত, 

মানদযনও ইনরানকন অথচাৎ মিজ্ঞাাফাদ ওযা নফ। এমি মির আভচীনদয 

ইনরানকন কওে, তাই এঔানন মবন্নধভচী মওিু আইন মির। কমগুনরায রক্ষে মির 

ফন্দীনদযনও তদন্তওারীন ভনে ভৃতুেয াত কথনও যক্ষা ওযা। আমভ শুননমি কম, 

ূনফচ এঔানন অথচাৎ ফাদাভীফাক ইনরানকন কন্টানয কফ ওেিন ভিুামদ তদনন্তয 

ভে তীে অতোর্ানযয মওায নে ীদ ন। এ ফ খিনাে যওানযয ফদনানভয 

বে নর কনাফামনীয উযি করানওযা মওিু মনেভ প্রণেন ওনয। তায ভনধে 

এওমি মনেভ এই ওযা ে কম, মিজ্ঞাাফানদয ূনফচ এফিং নয এওিন ডািায ফা 

ওম্পাউণ্ডায ফন্দীনও কর্ও ওযনফ এফিং মর্মওৎা প্রদান ওযনফ। 

নয িাননত াময কম, এই মনেভ শুধুভাত্র কনাফামনীয তদন্ত কওনেই যনেনি, 

আয মফ.এ.এপ (অথচাৎ ফডচায মমওউমযমি কপাচ)  িম্যু ওাশ্মীনযয ুমর এ 

মনেনভয ঊনধ্বচ। ুতযািং শ্রীনকনয অফমিত মফ.এ.এপ এয তদন্ত কওে 

―ানিা‖কত ত ত ভুিামদনও িফাই ওযা ে। অনননও ভায কঔনত কঔনত ীদ 

ন। অনননওয এও ওান মদনে করাা ঢুমওনে আনযও ওান মদনে কফয ওযা ে। 
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এঔানওায মযবালাে এই অভানমফও মনমচাতননও ―িাইকায‖ ওযা ফনর। 

মফ.এ.এপ এয এওিন ভুরভান র্াওুযীিীমফ, মমমন ফাধে নে এই মডািচনভনন্ট 

বমতচ নেমিনরন এফিং ভুরভাননদয উনয র্ামরত অতোর্ায কদনঔ ফচদা ফেমথত 

নতন, মতমন ানিায ভত বেিংওয িােকানত াধেভত ভুিামদনদয াামে 

ওযনতন। 

এওফায মতমন আভানদয এও ঙ্গীনও, মমমন এই কন্টানয মনীড়ননয মওায 

নেমিনরন, ফনরন কম, মফ,এ,এপ, এয অভুও ককােঁড়া মন্দু দেমি এ মচন্ত 

আমিন ভিুামদনও তদন্তওানর মনি ানত িফাই ওনযনি। আমভ মঔনই ুনমাক 

াফ নও তো ওনয আভায ভননও োণ্ডা ওযফ, ইনাআল্লা। কই বনেমি উি 

ভুিামনদয এরাওায করাও মির ফনর তানও মফো ওনয এই ককান তথে এফিং 

তায ভননয ফানা ফেি ওনয। এভমনবানফ ুমরনয ইনরানকন কন্টানয 

কওানরূ ডািায কদঔাননায ফেফিা কনই। কঔানন িরুুভ  অতোর্ানযয কওান 

ীভা মনধচামযত কনই। কফ কন্টানয অননও ভুিামদ ীদ নেনিন এফিং 

অনননওই মর্যতনয ঙ্গু নেনিন। মওন্তু ইমণ্ডোন আভচী মননিনদয ম্যান যক্ষানথচ 

মওিু আইন ফামননেনি। তনফ তাযা মফ,এ,এপ  ুমরনয ভত ভুিামদনদযনও 

ঔুন ওযায িনে আরাদা ফেফিা ওনয কযনঔনি। ফেফিামি এই কম, ভুিামদনদযনও 

কগ্রপতায ওনয কঔাননই তদনন্তয নানভ ির্চায ওযা ে। কমঔানন অতোর্ায ওযায 

কওান প্রওায আইন ওাননু ফা ীভানযঔা কনই। 

কঔানওায মনমচাতননয মওায নে কওান ভুিামদ ভাযা ককনর, গুমর মফমনভনে 

মনত নেনি ফনর প্রর্ায ওনয তোওাণ্ডমিনও িভ ওযা ে। তনফ ফন্দী 

ভুিামনদয মনওি কথনও মওিু াোয আা থাওনর ফা উচ্চদি কওান করাও 

নর তানও ইনরানকন কন্টানয কনোয ূনফচ কওান ওোনম্প আিও যাঔা ে। 

ওোনম্প মেও মফ.এ.এপ এয করাওনদয ভতই মিজ্ঞাাফাদ ওযা ে। ুতযািং 

অিংঔে ভুিামদ কফ ওোনম্প ীদ নেনিন। নদীনত তানদয রা াো ককনি। 

তনফ ভাযায ভে তওচতা অফরম্বন ওনয ক্লামনওব দ্বাযা গুমর ওনয তো ওযা 

ে। কমন তোয কদাল ভিুামদনদয ভাথাে র্াাননা মাে। ওোনম্প ফন্দী যাঔায য 

অননও মদন এফিং কওান কওান কক্ষনত্র ওনেও ভা মচন্ত মমদ কওউ কফেঁনর্ থানও 

তানও ইনরানকন কন্টানয আনা ে। কঔানন নতুন ওনয তদন্ত ওযা ে এফিং 

ভাযাত্মও ির্চায ওযা ে। তনফ তা ীভায ভনধে থানও। 
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কমফ ফন্দীনও এভ.আই রুনভ কমনত নফ ওার আিিাে মভমরিাযী ুমরনয করাও 

তানদয নাভ ডানও। তাযয তানদযনও এভ আই রুনভ মননে মাো ে। তনফ কই 

মননে মাোয ন্থা আশ্চমচিনও। ফন্দীনদয র্কু্ষ ফে যাঔায িনে তানদয ভাথা  

ভুনঔয উয িাভা ঝুমরনে যাঔা ে। তানদযনও রুওূ অফিাে ােঁিনত ে। 

কনাফামনীয করানওযা র্রায নথ তানদয খাড় ধনয যানঔ। এবানফ রুওূ অফিাে 

ােঁমিনে ডািানযয ওানি মননে মাো ে। ডািায কওান ভনত কদনঔ ইনরানকননয 

অনুভমত মরনঔ কদে। তনফ কওউ ভাযাত্মও কযাকী নর তায ইনরানকননয অনভুমত 

কদে না। এযয ফন্দীনও তায ওনক্ষ মপমযনে আনা ে। তাযা কঔানন ওমম্পত হৃদে 

আয অশ্রুূণচ কর্ানঔ মমমওয ওযনত থানও আয দিা ফািায অনক্ষা ওযনত 

থানও। 

দিা ফািনর ূনযাে ূনফচয ভতই রুওু অফিাে মিজ্ঞাাফানদয রুনভ মননে মাো 

ে। কঔানন ওাকি, ওরভ, রামে, ডাণ্ডা, করাায যড  ওানযনন্টয তায মননে 

প্রস্তুত ওনেওিন শু আওৃমতয অমপায তানদয প্রতীক্ষাে থানও। তাযয এই 

ফন্দী মুফওনদয মর্ৎওায ধ্বমন তানদয অযায ঙ্গীনদযনও অমিয ওনয যানঔ। 

েো মচন্ত তদন্ত র্রনত থানও। েোয ভে কই অমপায মুফওনদযনও ঔুমনয 

দৃমিনত তামওনে নযয মদননয ওমেন মযণমতয বে কদমঔনে এওযানতয ুনমাক 

মদনে র্নর মাে। তাযয ফন্দীনদযনও তানদয কনর কযনঔ কদো ে। তদনন্তয 

ধযন মফমর্ত্র। কফময বাক ভে ওনেওিন অমপায মম্যমরতবানফ তদন্ত ওনয 

থানও। তাযা কর্োনয ফন থানও। তানদয এওিন থানও ঔামর ানত, আয এওিন 

প্রায ওযায িনে ানত যড মননে অথফা মফদুেনতয ও রাকাননায িনে ফচদা 

প্রস্তুত নে থানও। 

ফন্দীনদয মনমচাতন ওযায ওানি মননোমিত করাওগুনরায কফময বাকই কনাে র্ুয 

নে থানও। তাযা যদভ কামর মদনত থানও। তাযয ফন্দীনও তানদয ম্যুনঔ দােঁড় 

ওনয কদো ে। প্রনেয ঝড়, কামরয ফলচণ এফিং ডাণ্ডা  কযভ রাওায ভানঝ 

তানও এনওওমি প্রনেয িফাফ মদনত ে। মননিয অতীত িীফননয এনওওমি 

মভমননিয মাফ মদনত ে। ভূঔচ অমপাযনদয ভুনঔ ইরাভ, ামওস্তান  মিানদয 

মফরুনদ্ধ অোফে ওথা শুননত ে। অননওগুনরা ফানখয কফিনীনত অফরুদ্ধ এই 

অােনদযনও কনযান ওযায িনে আশ্চমচ আশ্চমচ কওৌর প্রনোক ওযা ে। 
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অওস্ভাৎ ফাময কথনও এওিন অমপায প্রনফ ওনয তীক্ষ্ণ দৃমিনত কওান 

ভুিামনদয মদনও তামওনে ফনর—আচ্ছা, এই কতা কই ফেমি। তাযয ক 

তদন্তওাযী অমপানযয ওানন মপ মপ ওনয মওিু ফনর। তঔন তদন্তওাযী অমপায 

ফনর, এফ ওথা আভানও মদল্লী কথনও কপানন িানাননা নেনি। এঔন তায ইচ্ছা। 

ক বারবানফ ফরনত ানয ফা ভায কঔনত ানয। ফ ওথা কতা আভানদয িানা। 

এযয োৎ কওান অমপায নযভ ে, আয অনে এওিন ওনোয ে। নম্রতায 

অমবনেওাযী করাওমি ফামেওবানফ ভুিামদনও ফােঁর্ানত র্াে, আয মফমনভনে ক 

ককান তথে িাননত র্াে। কওান কওান অমপায কওান ভুিামদ দ্বাযা প্রবামফত নে 

স্বীে বদ্রতা প্রওা ওযায িনে তানও কর্োনয ফমনে মিজ্ঞাাফাদ ওনয। নযভ নযভ 

ওথা ফনর। এই ভে অনে দুইিন অমপায কই ভুিামদনও ভাযায িনে ফাযফায 

কদৌনড় আন। আয ঐ অমপাযমি তা প্রমতত ওযায অমবনে ওনয। 

কভািওথা ফন্দীনদযনও কনযান ওযায িনে মফমবন্ন প্রওায অদ্ভুত ন্থা অফরম্বন 

ওযা ে। বাযনতয ধাযণাে এ মচন্ত তানদয ওর কভধাফী  র্তুয গুপ্তর্য  

ককানেন্দা ওাশ্মীনয কপ্রযণ ওনযনি। মওন্তু আমভ র্াযমি মবন্ন মবন্ন ির্চামযিং কন্টানয এও 

ফৎয ভে অমতফামত ওনযমি। আভায অমবজ্ঞতা এই কম, এফ অমপাযনদয 

কর্নে মননফচাধ আয কওউই কনই। ফ ধযননয মনমচাতন, ফ ধযননয র্তুযতা, ফ 

ধযননয িরর্াতুযী এফিং াযা দুমনোয অস্ত্র ফেফায ওনয তাযা কওান ভুিামনদয 

মনওি কথনও এওমি ককান ওথা কফয ওযনত ক্ষভ েমন। আমভ দ ফিনযয 

ফারও ভিুামদনদযনও কদনঔমি, মানদযনও ইমণ্ডোন আভচী  ুমরযা কভনয কভনয 

ভৃতুেয দুোনয কৌেঁনি মদনেনি মওন্তু তাযা তানদয প্রওৃত নাভ মচন্ত উদ্ধায ওযনত 

ক্ষভ েমন। দুই বাই এওনত্র কগ্রপতায নেমির। ীভাীন মনমচাতন ওযা নত্ত্ব 

ুমর তানদয যস্পনযয ম্পওচ উদখািন ওযনত ক্ষভ েমন। 

ফড় ফড় ওভাণ্ডায কগ্রপতায নেনিন, তাযা বোনও ভায কঔনে ভুমি কনেনিন, 

মওন্তু তদন্তওাযী অমপাযযা তানদয ফোানয মওিুই িাননত ানযমন। তানদয 

মাফতীে পরতা গুপ্তর্য মনবচয। গুপ্তর্যযা তানদযনও ফনর কদে অভুও ফেমি 

ভুিামদ, অভুনওয ওানি অস্ত্র আনি, অভুও অভুও এোওন ওনযনি। কভািওথা এই 

গুপ্তর্যনদয কদো তনথেয মবমত্তনতই তাযা পরতা রাব ওনয। মননিনদযনও 

ইমণ্ডোয ফচামধও ফমুদ্ধভান গুপ্তর্য ধাযণাওাযীনদযনও আমভ ননয ফিয ফেী 
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ভুিামনদয াভনন অাে কদনঔমি। প্রায ওযনত ওযনত তানদয াত ক্লান্ত নে 

ককনি, মওন্তু তাযা কওান তথেই কফয ওযনত ানযমন। 

আমভ ত্তয ফিনযয ফৃদ্ধনও কদনঔমি, মানদযনও মফফস্ত্র ওনয যম মদনে উনটা ওনয 

ঝুমরনে যাঔা নেনি, মওন্তু তানদয ভুঔ কথনও এওমি ওথা কফয ওযনত ক্ষভ 

েমন। মযননল তাযা ক্লান্ত নে তানদযনও কিনড় মদনত ফাধে নেনি। যফতচীনত 

আভযা িাননত কনযমি কম, তাযা ভুিামদনদয মফমিিন  ৃষ্ঠনালও মিনরন। 

এগুনরা কতা নযয ওথা—অননও ভমরানও প্রায ওনয ওনয তানদয ােঁিয 

গুমড়নে কদো নেনি। মওন্তু তাযা স্বকৃন রুমওনে যাঔা অস্ত্র ম্পনওচ মওিুই 

ফনরমন। াে! ওাশ্মীনয মমদ গুপ্তর্য ফৃমত্ত না থাওত! ওাশ্মীযীনদয ভনধে যস্পযনও 

ে ওযায ভননাফৃমত্ত থাওত। তানর কম মযভাণ ওুযফানী তাযা ওনযনি, এতমদন 

ইমণ্ডোয কনৌওা ডনুফ কমত। মওন্তু যস্পয মফেস্ততায তীে অবাফ  মফোখাতওতা 

এই িংগ্রাভনও দীখচ এফিং ভমিরনও দূনয মযনে মদনেনি। 

তদন্ত ম্পনওচ ওথা মচ্ছর। আভায ম্পনওচ তানদয মনওি মযনািচ মির কম, ক 

অননও কদন মকনেনি, ািংফামদও, তামফি কদোে াযদচী। তাই ওনেও িােকাে 

আভায নঙ্গ ফােত নযভ আর্যণ ওনযনি, আফায অননও িােকাে অতেন্ত 

ওনোযতা ওনযনি। ফাদাভীফানক মওিুিা নম্রতা ওযা ে, তায প্রমতনাধ গ্রণ ওযা 

ে কওািবরোর  তারাফ তারুয ির্চামযিং কন্টাযভূন। ফাদাভীফানক মতিন 

অমপায মিজ্ঞাাফাদ ওনযনি, তানদয ফাই আভানও কর্োনয ফমনে মিজ্ঞাাফাদ 

ওনযনি। তাযা ঔুফ কফী অবদ্র আর্যণ ওনযমন। মওন্তু মিজ্ঞাাফাদ এভন এওমি 

ওিওয ওাি কম, নম্রতায ানথ ওরুও আয ওনোযতায ানথ ওরুও, তা ভানলুনও 

কনযান ওনয িানড়। 

মুদ্ধ র্রাওারীন অফিাে ত্রুনদযনও তে ফনর কদো িানেম কনই। মদনও মভথো 

ফরায অনুীরন মির না। তািাড়া মভথো ফরনর তা আফায বুনর কমতাভ, তাই 

ওার আিিা নরই ফুও ধড়পড় ওযনত আযম্ভ ওযত। মমদ আভানদয নাভ না ডাওা 

ত, তানর তৃমপ্তয ফা গ্রণ ওযতাভ। আয মমদ ডাও ড়ত, তঔন ভননয উয 

মদনে মও কম অমতফামত ত, তা আল্লা ভাফুদই বার িাননন। িীফননয কফময 

বাক ভে কওউ আভানও কওন ফনর প্রে ওনযমন। আয এঔন প্রনতেও ওথাে কওন 

প্রে শুননত ে। িীফনন ওাউনও কামর কদইমন, শুমনমন, এঔানন তা শুননত ে। 
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ফনর্নে কফম ওি ে ক ভে, মঔন তাযা ইরাভ  মিাদনও মননে ওিুমি 

ওনয। আভযা িফাফ মদনর তা তাযা শুনন না। অথফা মনমচাতননয বে কদমঔনে 

আভানদয ভুঔ ফে ওনয কদে। 

এওমদন মভমরিাযী ুমর আনতই আভায অন্তনয খন্টা ফািনত আযম্ভ ওনয। ক 

তঔন ফন্দীনদয নাভ ডাওমির। প্রথভ নাভই মির আভায। অথর্ আভায ফন্দী োয 

য ওনেও ভা অমতফামত নে ককনি। তদন্ত ওাি কল নেনি। মওিুমদন ধনয 

মিজ্ঞাাফাদ ফে মির তাই অওস্ভাৎ ডাও ড়াে আভায ভন িংওাে বনয মাে। 

িামননা, তাযা কওান নতুন মফলে অফকত নেনি মওনা? িামননা কওান ফওাফমও 

শুননত ে। মা কাও, আল্লা আল্লা ওযনত ওযনত দিায ভে আভানও কই 

ওনক্ষ কৌনি কদো ে। কঔানন কিাি এওিন অমপায ানত ডাণ্ডা মননে 

উমফি মির। ইমতূনফচ আভানও ক ওঔননা মিজ্ঞাাফাদ ওনযমন। আমভ মবতনয 

প্রনফ ওযনর ক আভায মদনও নযঔাদনওয দৃমিনত তীক্ষ্ণবানফ তামওনে কদঔর। 

তাযয ভামিনত ফনত ইমঙ্গত ওনয। আমভ তায ম্যুনঔ ভামিনত ফন মড়। ক 

আভানও ফনর, তুমভ এ মচন্ত মা মওিু ফনরি তা ফই মভথো। এঔন কতাভায মফদ 

খমননে এননি। 

অননওক্ষণ মচন্ত ক এবানফ ফদতমভমী ওযনত থানও এফিং ধভওানত থানও। ানথ 

ানথ কই ওৃষ্ণফনণচয অমপাযমি তায িোযা কর্ানঔ তীক্ষ্ণ দৃমিনত আভানও অমফযাভ 

কদঔনত থানও। আমভ া ওনয মিজ্ঞাা ওময—আভায কওান ওথা মভথো? 

ক ফনর, ফ ওথাই। 

তাযয োৎ ওনযই মফলে  বমঙ্গ উবেমি মযফতচন ওনয রামে কিমফনরয উয 

কযনঔ কদে এফিং আভায মদনও নম্রদমৃিনত তামওনে ফনর-  

―শুননমি, তুমভ নামও অননও মওতাফ মরনঔি? 

আমভ ফররাভ, ােঁ, মওিু মরনঔমি। 

—তানর কতা তমুভ ইরাভ ম্পনওচ অননও মওিুই িান।‖ 

আমভ ফররাভ, আমভ মক্ষাই রাব ওনযমি ইরাভ ম্পনওচ, তাই ক মফলনে জ্ঞান 

থাওাই কতা স্বাবামফও। 
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—কতাভানদয  িাভাোনত ইরাভীয ভনধে ভতমফনযাধ মওন? ক প্রে িুড়নরা। 

আয তায কর্াযাে েতানী াম িমড়নে ড়র। তাযয ক কিায মদনে মিজ্ঞাা 

ওযর, কতাভানদয  আনর াদীনয ভনধে মও মননে ভতমফনযাধ, তা ফর। 

তায ফরায বমঙ্গনত ভাযাত্মও মফদ্রু কভান মির। আভায ভনন মচ্ছর, কমন কওউ 

আভানও কবাতা িুময মদনে িফাই ওযনি। আভায ভনভকনি তঔন ঝড় ফইনত শুরু 

ওনয। আভায অফিা ঐ ফেমিয ভত মির, মানও কফেঁনধ কপনর তায ম্যুনঔ তায 

অতীফ েনদ্ধে কওান গুরুিননয উয মনমচাতন ওযা নচ্ছ। আভায মবতয কথনও 

কওউ কডনও উের, নো! এই ভুমযওিানও এভন এও খমুল রাকা.... এনওফানয 

মভনযয মওফতীয ভত..... মানত মদ্বতীে খুমলয প্রনোিন না ে। 

ওানরা আত্মাধাযী, ককানর্ানা ানওাযী, প্রনতেও াথনযয াভনন ভাথা নতওাযী, 

মরঙ্গ ূিাযী, ওদমচতায স্তু এই ভুমযনওয আভানদয ভুরভাননদয আবেন্তযীণ 

মফলনে নাও করাননায, ইরানভয মদনও অঙ্গুরী মননদচ ওযায অমধওায কও মদর? 

এই অল্প ভনেয ভনধে আভায অন্তনয মর্ন্তা  উনত্তিনায এও অমফযাভ ঝড় ফইনত 

থানও। মওন্তু আমভ মিরাভ অাে। দগ্ধ ো  িিপি ওযা িাড়া আভায আয 

মওিুই ওযায মির না। ভুমযও আভায ফেমথত মযাে াত কযনঔ ভুর্মও ামির। 

আভায মননিয উযই মফস্ভে িাকমির কম, াভানে এই ওথা আভায অন্তনয কওন 

এভন আখাত ওযর। এফ ভতমফনযাধ কতা ভুরভাননদয বদনমন্দন ওভচ, আওলচণীে 

 মপ্রে আভর। মওন্তু আভায িােকাে অনে কওান ভুরভান নর েনতা তায 

ভননয এই এওই অফিা ত। কমভনমি নেনি আভায। আমভ ফুঝনত কনযমিরাভ, 

ভুমযওমি আভানও শুধু মফদ্রু ওনযনি। আভানদয ফড় এওমি দুফচরতা, তানদয 

অমস্তনেয মাভানত, তা ক প্রওা ওনযনি। ক মওিু িাননত র্াে না ফযিং ক 

আভানও দুফচর ওযনত র্াে। ক আভানও মনযীক্ষণ ওনয কদঔনি। আভায ভুঔ মদনে 

ক এভন মওিু ফরনত র্ানচ্ছ, মা ক ভুিামদনদয ভতমফনযানধয আগুননয উয 

কনোররূন ফেফায ওযনফ। আমভ এফ মর্ন্তায ভানঝ ামযনে মাই। আভায 

ভুঔভণ্ডনর উদ্ভামত অনন্তানলয রক্ষণ ক কদঔমির, আয উনবাক ওযমির। 

ফরি না কওন? িরমদ ওনয ফর। কতাভানদয আয িাভাোনত ইরাভীয ভনধে 

ভতমফনযাধ মও মননে? 
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ক কনিচ উের। আমভ ভাথা উমেনে খৃণাবনয তায মদনও তাওারাভ এফিং মযণমতয 

মদনও ভ্রুনক্ষ না ওনয া ওনয ফররাভ, কওান ভতমফনযাধ কনই। 

-তুমভ মভথো ফরনিা, তে তে ফর। নইনর মওন্তু...ন কনিচ উের। 

আমভ ফররাভ, তানদয যািননমতও ামিচয নাভ িাভাোনত ইরাভী আয 

আনরভনদয যািননমতও ামিচয নাভ িমভেনত উরাভানে ইরাভ। তানদয আভীয 

ওামী হুাইন আভাদ আয িমভেনতয আভীয ভারানা আফদুল্লা দযঔাস্তী  

ভারানা পিরুয যভান ানফ। ক মক্ষপ্ত নে ফরর, এফ কতা আমভ িামন। 

আভানও ফনরা, ভারানা ভদদুী  উরাভানে কদফনন্দয ভনধে মও মননে 

ভতমফনযাধ? 

আমভ ফুনঝ কপররাভ, ঔফী অননও মওিুই িানন। আমভ কিাধ বনয ফররাভ, 

আভায িানা কনই। 

-তুমভ ফই িাননা। মওন্তু তুমভ এভমন তা ফরনফ না, কতাভানও কল ুনমাক মদমচ্ছ। 

আমভ িামন, তুমভ ফড় এওিন আনরভ। 

আমভ ফররাভ, আমভ শুধু এতিুওু িামন কম, ভদদুী ানফ যািনীমতয উয কফম 

কিায মদনতন, আয অনোনে আনরভকণ মওিুিা ওভ কিায মদনতন। আয এ মননেই 

ভতমফনযাধ শুরু ে। আয ভতমফনযাধ নর তা ফাড়নতই থানও। 

ক ফরর, আনর াদীনদয ানথ মও মননে মফনযাধ?  

আমভ ফররাভ, ভুরভাননদয কভৌমরও মফোভূ, কমগুনরা িাড়া কওান ভানলু 

ভুরভান নত ানয না, কগুনরানত কওানই ভতমফনযাধ কনই। প্রামটওোর মননে 

াভানে ভতমফনযাধ আনি। আভযা এওিু মননর্ াত ফােঁমধ, যা এওিু উনয। উবনে 

এওই কঔাদায ইফাদত ওময, ািাযমিয নে। 

আভায আখাত ওামচওযী র। এযয ক মফলেফস্তুই ানট কপরর। মওন্তু আমভ 

তঔন উনযাি মফলনেয আগুনন দগ্ধ মচ্ছরাভ। ক আভায অন্তনয এও অমনফচাণ 

আগুন জ্বামরনে র্নর মাে। আমভ আভায ভুঔভণ্ডনর মফলানদয খনখিা আয অন্তনয 

ভণ-কও-ভণ কফাঝা মননে মঔন আভায কনর মপনয আম। তঔন াথীযা ফুঝনত 

ানয কম, আি আভায উয অমত বোনও অতোর্ায নেনি। মওন্তু তাযা মফমস্ভত 

মির কম, মর্ৎওানযয আোি এনরা না কওন। ফাই মঔন মিজ্ঞাা ওযর, তঔন 
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আমভ কওেঁনদ কপররাভ। ফররাভ, তবাকা ভুরভাননদয মননে প্রে উমেনেনি। কম 

ওাযনণ আভায অন্তয ফেমথত নেনি। এই ভুমযওযা আি' ফিয ভুরভাননদয 

ককারাভ মির। তানদয িতুা মযষ্কায ওনয কফেঁনর্ থাওত। আয আি তানদয 

ইরাভনও মননে ওথা ফরায ভত া নেনি। 

যানত মঔন আমভ মফিানাে শুনে মড়, মনদ্রা মির তঔন আভায নাকার কথনও 

অননও দূনয। আমভ বাফমিরাভ, মযত াইঔুর মন্দ (যঃ)এয নঙ্গ ভাটায 

কিনর ম্ভফত এভনই কওান খিনা খনিমির। মায পনর াইঔ কির কথনও কফয 

নে ভুরভাননদযনও শুধভুাত্র দুমি মিমননয দাোত মদনেনিন। এওমি র—

ওুযআননও ভিফুত ওনয ধনযা, ড়, কফাঝ  তা মননে বানফা। আয অযমি 

নরা—যস্পয এও  ঐওেভত থাও। 

আমভ ওল্পনরানও মযত াইঔুর মন্দ এয দমুকর র্ুম্বন ওযরাভ। তায স্ত র্ুম্বন 

ওযরাভ। আভায ভনন মচ্ছর, কমন মতমন আভায আত হৃদনে ান্ত্বনায প্রনর 

মদনচ্ছন। আয আভানও ফরনিন, কতাভায কনযান ো মথাথচ। কতাভযা কতা 

ভুরভাননদয িানভার ফােঁর্াননায িনে রড়নিা আয িান মদনচ্ছা শুধুভাত্র এইিনে 

কম, তানদয ানথ কতাভানদয ইরানভয মযতা যনেনি, কতাভযা ফমওিু কমন 

ইরানভয িনেই ওযনিা। এ অফিাে মঔন কওউ ইরানভয উয কতাভানদয 

ম্যুনঔ অঙ্গুরী মননদচ ওযনি, আয কতাভযা কই অঙ্গুরী ওতচন ওযনত াযি না। 

ভুমযও ইরাভনও মননে ওিুমি ওযনি, মওন্তু কতাভযা তায যনা ভুঔ কথনও মিনড় 

মননত াযি না। তাই কতাভায অন্তনয কর্াি করনকনি। এনা আমভ কতাভায ফেমথত 

হৃদনে ভরভ রামকনে মদমচ্ছ। ফাস্তমফওই তুমভ মেও ফনুঝি। ভুমযওমি কতাভানদয ভুনঔ 

র্নিাখাত ওযমির। ক ফরমির, কতাভযা ভুরভানযা এঔন তধামফবি। এঔন 

কতাভযা আভানদযনও মওিুই ওযনত াযনফ না, মওন্তু আভযা কতাভানদয ফমওিুই 

ওযনত াযফ। কতাভযা যস্পয ঝকড়া-মফফাদ ওনয ভযনফ এফিং আভানদয ানত 

ভাযা ড়নফ। কতাভানও েত এই মর্ন্তা ওি মদনচ্ছ কম, দ'ুপ্তা ূনফচ এওিন 

ভুমযও কতাভানও ফনরমির, এই মর্ন্তা কিনড় দা কম, কওান কিনফীয উদ্ভফ নফ, 

আয কাভনাথ মচন্ত র্নর আনফ। মওন্তু তুমভ কনযান ই না। তানদয ফ 

ওথাযই উত্তয আনি। 
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ফাস্তমফওই মমদ ইরাভ ফতচভানন ঔণ্ড মফঔণ্ড নে ধ্বিং নে থানও, ভুরভান মমদ 

এনওফানযই এনও অনযয আন না কথনও থানও তানর কতাভানদয ভত 

ামওস্তানীযা মননিনদয ামন্তূণচ িীফন মযতোক ওনয কওন ওাশ্মীনয আনিা? 

মযত াইঔুর মন্দ (যঃ)অন্তনয প্রনর রামকনে মদনরন। আয ভনন র, কমন 

মতমন ফুি উদোনভূ এফিং ভমতয ভরভূনয ভনধে অদৃে নে ককনরন। 

এযয োৎই আভায কিানধয উনদ্রও নত থানও। আভায অন্তয ককাস্বাে বনয 

মাে। কওন? ভদদুী াননফয মও প্রনোিন নেমির ভতমফনযানধয ফীি ফণ 

ওযায? বারবানফ দ্বীননয কঔদভত ওযমিনরন, াশ্চাতেনও র্োনরি ওযমিনরন, 

তাযয ভানুনলয ―ফা ফা‖ অওস্ভাৎ তানও রাইনর্ুেত ওনয কদে। তাযয ক 

এভন ফ ওথা মরঔনত  ফরনত থানও, মায দ্বাযা কওান ভুরভাননয উওায কতা 

েমন, ফযিং উম্যনতয ভনধে মবন্ন মর্ন্তা  কর্তনায এওমি নতুন ধাযা অমস্তে রাব 

ওনযনি। াে! ক মমদ আনরভনদয ানথ ভতমফমনভে ওযত মওিংফা তায যফতচী 

উত্তযামধওাযযা ভতমফমনভনেয িনে তানদযনও আফান িানাত। আমত্তওয 

মফলেগুনরা তায মওতাফ কথনও ফাদ মদত। উম্যনতয ওানি ভাপ কর্নে মনত। তায 

মওতাফগুনরা কতা আয আভানী ী না কম কগুনরায মপামত ওযা তায 

বমনওনদয মিম্যাে িরুযী। াে! নফে ওরামভিযা মমদ মওিুভাত্র মক্ষা গ্রণ ওযত! 

কমফ মফলে তানদয আেনেয ফাইনয কগুনরানত মমদ তাযা ভুঔ না মদত! াে! 

ৃথও ৃথও নে ওাি ওযায এ কওভন প্রফণতা! এভন প্রফণতা কথনও মপনয 

আুন। তানদয এই প্রফণতা উম্যতনও রামিত অভামনত ওনয কিনড়নি। উম্যতনও 

ঔণ্ড মফঔণ্ড ওনয মদনেনি। 

মওন্তু আপনা! ত আপনা! এভন অননও করাও, মাযা ওরভ ধযনত িানন, 

তাযা নতুন থ তারা ওনয। নতুন নতুন অধোেননয আনরানও নতুনবানফ 

কনফলণা ওনয উম্যনতয মওস্তীনত আনযা এওমি মিদ্র িংনমািন ওনয। াযািীফন 

ইিংনযনিয িুতা মযষ্কায ওনয ফৃদ্ধ ফেন ওুযআননয তাপীয মরঔনত ফন। 

ইরাভনও ফাই এও ভৃত কদ ভনন ওনযনি। ফাই তানও িানকচি ফামননেনি। তায 

এনওওমি অঙ্গনও অানযননয য অানযন ওযা নচ্ছ। মওন্তু তানদয কই মি 

নাই, মা দ্বাযা ভুরভাননদযনও এওত্র যাঔনত ানয। অন্তনয যভতমষ্ণুতা কনই। 

ফ দনরই ভতমফনযাধ মপ্রে করাওনদয প্রমতমত্ত। ফড় ফড় করানওযা দ‖ু এওমি 

মফলনে ভতমফনযানধয ওাযনণ উম্যত কথনও ৃথও নে মাে। এভন মমদ ত কম, 
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যস্পনযয কমফ মফনযানধয মনষ্পমত্ত ম্ভফ, যস্পনয তায ভাধান ওযত, আয 

ত্রুযা তায ফাতা না কত, তানর মর্ত্র আি অনেযওভ ত। মওন্তু প্রনতেনও 

শুধুভাত্র মননিনও নওয উয ভনন ওনয। আয ফাওী ওরনও কদামনঔয কল 

প্রানন্ত মননক্ষ ওনয। মাযই কি কভার্ড় মদনে নে, কই কওান নতুন কনফলণায 

িিার তুনর ধনয মযনফ নি ওনয। নয ফাধে নে ওন্থী আনরভনদযনও তায 

প্রমতফাদ ওযনত ে। ফস্তুত ভুরভাননদয কথনও কঔরাপত মিমননে মননে ফমওি ু

মিমননে কনো নেনি। ভানেয ভতৃুেয য ফাচ্চাযা কমবানফ মফমক্ষপ্ত নে মাে, 

কঔরাপত মফরুমপ্তয য আভযা মফমক্ষপ্ত নে ককমি এফিং নত র্নরমি। ভুযকীয 

ডানায নীনর্ ফ যিংনেয ফাচ্চা আেে কনে। আভযা ফচনেণীয ভানলু কঔরাপনতয 

িাোতনর আেে গ্রণ ওযতাভ। 

কঔরাপনতয মিনত অননও মপতনাই প্রমতত ত। মওন্তু ক মি এঔন এও 

অতীত ওামনী। এঔন কণতন্ত্র র্রনি। মা মতা কথনও ুত্রনও ৃথও ওনয কদে। 

বাইনও বাইনেয ত্রুনত মযণত ওনয। নদয উয ঝােঁমনে ড়ায কভা ৃমি 

ওনয। ভুরভাননদয ভনধে মফনচ্ছদ ৃমি ওনয। উত্তযামধওাযী  কিাি করাওনদযনও 

ানও মযণত ওনয। অশ্লীরতা  কনািংযাভীনও আইনী মনযাত্তা দান ওনয। 

আভায ভামরও! িয ানত মনমচামতত কতাভায দ্বীননয ভমচাদা ফনক্ষ ধাযণওাযী 

কতাভায এও দুফচর অাে ফান্দা কতাভায ওানি মফনে প্রাথচনা ওযনি কম, ভুমরভ 

উম্যানও কঔরাপনত যানদা মপমযনে দা। কমন কওান ভুমযও কওান ভুরভাননও 

মতযস্কায ওযনত না ানয। কওান িুূিাযী আভানদয ভা-কফাননদয ইজ্জত মননে 

কঔরনত না ানয। কতাভায ফান্দানদয দামড় নঔ মদনে আেঁর্নড় মিনড় কপরনত না 

ানয। ইরাভনও রাোময ভনন ওনয ভুরভাননদয ানথ শুয কর্নে মনওৃি 

আর্যণ না ওনয। 

আভায প্রমতারও! এঔন কতা ভিুামদনদয ওানপরা মিানদয নথ কননভ নড়নি। 

ীদনদয কামনত ধাযাে াাড়, প্রান্তয  াথুনয বূমভ যমিত নচ্ছ। কতাভায 

দুফচর ফান্দা ওাযাকানয ফন্দী অফিাে আভাননয মদনও তামওনে আনি। উম্যত 

কঔরাপনতয নথ অথচাৎ মিানদয িনে কমননতনবানফ র্রনত শুরু ওনযনি, এঔন 

শুধু কতাভায যভত দযওায, কতাভায াানমেয প্রনোিন। 
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েচব াজরাং জন্টানর নজ্জর বয়াে 

ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টানয উনল্লঔনমাকে আনযা অননও খিনা খনিনি, তায 

ওনেওমি ােনওয কঔদভনত তুনর ধযমি। 

 

জরাদ উপনভাগ  ‘া-লারীকা াকা’ এর বযাখ্যা দাে 

ইমণ্ডোন আভীয এওিন করঃ ওননচর এই ির্চামযিং কন্টানযয মমওউমযমি ইনর্ািচ 

মির। তায ুযা নাভ আভানদয িানা মির না। ক তায নাভ িংনক্ষন ওননচর ডাকয 

ফরত। মওন্তু আভানদয াথীযা তানও ওননচর ডািংকয ফরত। কফেঁনি, ীণচনদী  

োভরা যিংনেয প্রমতমত্তীন ফেমি। ক মির ফামননে ওথা ফরায উস্তাদ। ক তায 

াতরা কওাভয  ুৃিংঔর স্ববানফয িনে কফচ ওযত। াধাযণ অফিানত 

বমননওয বমঙ্গনত র্রানপযা ওযত। কফময বাক ভে উদচী নয আয ওঔননা 

ওঔননা াদা ওাড় নয আত। আভানদয কনরয ম্যনুঔ এন আভানদয অফিা 

মিনজ্ঞ ওযা, দীখচক্ষণ ওথাফাতচা ফরা এফিং তায খিনাফরী কানাননা তায মপ্রে 

ওাি মির। তানও িাত বীরু  ুমফধাফাদী ভনন ত। ক তায অন্তনযয মফনদ্বল 

আড়ার ওযনত দক্ষ মির। তায ানথ ভুিামদনদয দু‖ এওফায ঝকড়া নেনি, 

মওন্তু ক তা িভ ওনয মননেনি। ভকি কধারাইনে ক াওা মির। ওাশ্মীযী 

ভুিামদনদয উয প্রবাফ কপরায কর্িা ওযত। মওন্তু তানও ফাযিন কভভান 

ভুিামনদয াভনন ফেথচতা স্বীওায ওযনত ে। অথচাৎ ক কভনন মননেনি কম, এই 

াকরনদয ভত মযফতচন ওযাননা তায ক্ষভতায ফাইনয। ক ইরানভয অননও 

মফলেই স্বীওায ওযত। ক ফনরনি কম, এওফায ক এওভা কযামা যানঔ, পনর 

বদমও অননও উওায রাব ওনযনি। ওঔননা ওঔননা নাভাম ড়ত। তায ওথাে 

নাভাম উৎওৃিভাননয এওমি ফোোভ। 

এওফায ক আভানদযনও নাভাম মড়নে কদমঔনেনি। াধাযণ ভুরভাননদয 

তুরনাে ক উত্তভবানফ রুওু কিদা ওযমির। তায এফ ওভচওাণ্ড কদনঔ আভযা 

ফুঝনত াময কম, মন্দুযা ফাস্তমফওই ফড় িমির ওানপয। তানদয প্রতাযণা কথনও 

ফােঁর্া ফড় দুরূ ফোায। ওাযণ, মন্দুযা মননিয স্বাথচ িাড়া আয মওিু কফানঝ না। স্বাথচ 

ামনরয িনে তাযা ফমওিুই ওযনত ানয। ওনরয ম্যুনঔই তাযা ভাথানত 

ওনয। ভুরভাননদয ানথ তানদয খৃণা  মফনদ্বল াওানাি, মওন্তু স্বানথচয ঔামতনয 
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তাযা ভুরভাননদয াভনন ভাথা নত ওযনত ওুণ্ঠানফাধ ওনয না। ওননচর ডাকয 

আভানদযনও কওুরায োয রম্বা র্ড়া দাোত মদত। আভযা তানও ভুরভান 

োয মযূণচ দাোত মদতাভ। এওমদন ক মনরুত্তয নে ফনর—আচ্ছা ফর কদমঔ 

ইরানভয কভৌমরও মফো মও মও? 

আমভ এ মফলনে মফস্তামযতবানফ তনফ িনফাধে এওমি বালণ মদরাভ। যমদন ক 

এওিু আনক আনকই র্নর আন এফিং ফনর কম, ভুফাযও কাও, আমভ ভুরভান 

নেমি। মফো ওযায ভত না নর তায এই ওথা শুনন আভযা ফাই ঔুী নে 

তানও ভুফাযওফাদ মদনত থামও। ক ফনর—আমভ ফাড়ী মকনে এ মননে ঔুফ কবনফমি। 

আনায দাোত ম্পনওচ মর্ন্তাবাফনা ওনযমি। তঔন আভায ভন ফরর—ইরাভ 

গ্রণ ওযনর ক্ষমত মও? আভযা কতা আনক কথনওই অননও বকফাননও ভামন। আনযা 

দ'ুিন বকফাননও কভনন মননর অমুফধা মও। ুতযািং আমভ আল্লা  ভুাম্যাদনও 

আি কথনও ভাননত শুরু ওনযমি। ভুফাযও কাও, আমভ ভুরভান নেমি। তায এই 

ওথা শুনন আভানদয আনন্দ উনফ ককর। আভযা অননও মযেভ ওনয ূনযাে 

তানও ―মব‖ ()  ―ম‖ (ই) এয তপাৎ ফুঝানত থামও, মওন্তু ক তায মিনদয 

উয অমফর্র থানও। তঔন আভযা ফুঝনত াময কম, ইরানভয ওানরভায ূর্না 

―রা‖ এয তযফাযী দ্বাযা কওন ওযা নেনি। মতক্ষণ ―মযও‖এয কনািংযাভী  

ওদমচতা মযষ্কায না নফ, ততক্ষণ তায উয ুকেী মিিাননায মও রাব নত 

ানয। মতক্ষণ কাইরুল্লায ওদমচতা অন্তয কথনও কফয না নফ, ততক্ষণ আল্লানও 

স্বীওায ওযা অস্বীওায ওযা কথনও ভাযাত্মও। এ ওাযনণ ―ভুমযও‖ ওানপনযয কর্নে 

অমধও মনওৃি। ওাযণ, ওানপয আল্লানও অস্বীওায ওনয, আয ভুমযও আল্লায 

ানথ অনেনও যীও ওনয আল্লানও কে ওনয। কে প্রমতন্ন ওযা অস্বীওায 

ওযায কর্নে ভাযাত্মও গুনা। 

াত ভা মচন্ত ওননচর ডাকনযয ানথ আভানদয মফতওচ র্রনত থানও। ক 

আভানদযনও ফদরানত ানযমন, আভযা তানও ফদরানত ামযমন। ক বাযতনপ্রভী 

মির, তায মিদ আভানদযনও ামওস্তাননয প্রনতেও মিমননয কপ্রমভও ফানাে। 

এভনমও এওফায ক আভানদযনও এওমি ুযাতন ঔফনযয ওাকি এনন কদে। তানত 

বাযনতয প্রধানভন্ত্রী নযীভা যা এফিং ামওস্তাননয প্রধানভন্ত্রী কফনিীয বুনট্টায 

িমফ মির। ক এওমি ওথা মননে মফদ্রু ওযনর আভযা ফমর, িনাফ বার ওনয িমফয 

মদনও রক্ষে ওরুন, এওমদনও এও ম্রাজ্ঞীনও কদঔা মানচ্ছ, আয অযমদনও এও 
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কভথযনও। ক স্বতঃস্ফূতচবানফ িমফ কদনঔ এনওফানয রমজ্জত নে মাে এফিং মফলে 

ামটনে ওথা ফরনত শুরু ওনয। অথর্ আভযা িমফয ক্ষামত না এফিং 

কফনিীনযয না। মওন্তু ভুমযনওয মিদ মফলেমিনও ককাড়াভীয মচানে কৌেঁনি কদে। 

তািাড়া মফলেমি ুমফর্ানযয িনে মির না, ভননাফৃমত্তয রড়াই মির ভাত্র। ক ফ 

মদও কথনও আভানদয া বািংনত র্ামচ্ছর, আয আভযা ফচনতাবানফ তানও 

এওথা মফো ওযানত র্ামচ্ছরাভ কম, ওাযাকানয এন আভযা আরাভদুমরল্লা 

িীমফত আমি। 

কই ির্চামযিং কন্টানয ত্রমত্রওা, কযমড প্রবৃমত মনমলদ্ধ মির। ওননচর ডাকয 

আভানদযনও প্রােই বনযােূণচ িংফাদ কানাত। কমন িংওীণচ  অেওায 

মযনফনয ানথ ানথ বেিংওয এফ িংফাদ আভানদয অন্তযি উৎা  

উদেভনও র্ূণচমফর্ূণচ ওনয কদে। মওন্তু মননফচাধ এওথা ফুঝত না কম, এই ির্চামযিং 

কন্টানযই কদড় তামধও ওাশ্মীযী ভুিামদ যনেনি। আভানদয ওাশ্মীযী ভুিামদনদয 

নঙ্গ প্তান এওফায াক্ষাৎ ে। এই াক্ষানতয ভাধেনভ এওমদনও কমভন 

আভানদয মনওি ওাশ্মীনযয আনর  অনোনে উনঢৌওন আত, অযমদনও 

ফাইনযয তািা আাফেিও  াফধচও িংফাদভূ কৌিত। আভানদয  

ওাশ্মীযী ভুিামদনদয ভনধে ফােত াক্ষাৎ ফে মির। মওন্তু ইমণ্ডোয দূনচীমতফাি 

বনে থাওনত কওান ওািই অম্ভফ নে। অনে ওথা কতা ফাদই থাও, ফন্দী োয 

মওিুমদন য কথনও যণাঙ্গনন মদু্ধযত ভিুামদনদয ত্র মচন্ত আভানদয মনওি 

কৌিনত আযম্ভ ওনয। এভতাফিাে ওননচর ডাকনযয ফিৃতা মির আভানদয মনওি 

অথচীন। 

ক আভানদযনও ওনেওমি দুঃিংফাদ কানাত। আয আভযা প্রমত মনফানয অিংঔে 

ুিংফাদ শুননত কতাভ। ওননচর ডাকযনও ফামেওবানফ আভানদয ভুমিয প্রতোী-

কদঔা কমত। ক ফরত—আমভ র্াই আনাযা ঔুফ তাড়াতামড় ভুমি কনে কৃন র্নর 

মান। তায এই ওথা ভুিামদনদয অন্তনয তায ফোানয ভনফদনা ৃমি ওযত। 

ওাযণ, ফন্দী অফিাে কম ফেমিই ভমুিয ওথা ফনর, তানওই ফন্দীয মপ্রে ভনন ে। 

ভনস্তামত্ত্বও এই অস্ত্র উমওনরযা ঔফু কফম ফেফায ওনয থানও। পােঁময দমড় মচন্ত 

কৌেঁিা প্রনতেও আাভীনও তাযা মনমশ্চত মফো ওযাে কম, এই কতা ওনেও 

মভমননিয ভনধে ভুমি কনে মানচ্ছন। আমভ মতায ওাযাকানয মভমননিয ভনধে 

ভুমিপ্রামপ্তয প্রতীক্ষাে মফ ফিয ধনয অনক্ষভান করাওনও কদনঔমি। 
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ওননচর ডাকয যওানযয মরীয িয কদমঔনে আভানদয আমাদীয প্রতোা 

ওযত। এবানফ ক অননও ফন্দীযই ভন িে ওযত। মওন্তু অওস্ভাৎ ভুিামদযা 

ওনেওিন মফনদী মচিওনও অযণ ওনয ওনেওিন ফন্দীয ভুমি দাফী ওনয। 

কমদন ওননচর ডাকয ীভাীন মফলাদগ্রস্ত মির এফিং কর্িা ওযা নত্ত্ব অন্তনযয 

মফলাদ রুওানত াযমির না। কমদন আভযা ফুঝনত াময কম, আভানদয ভুমিয িনে 

মর্ন্তামন্বত এই ভুমযও ওননচর তায অন্তনয আভানদয ফোানয মও মযভাণ মফনদ্বল 

যানঔ। ওননচনরয ক মদনমি অতেন্ত মফলাদভে ওানি। মওন্তু মঔন ফৃমি নাকমযওদ্বে 

কওান মফমনভে িাড়াই ভুমি রাব ওনয এফিং আভানদয আমাদীয বে কওনি মাে। 

তঔন ওননচনরয ধনড় প্রাণ মপনয আন। ক ূনফচয ভত ূনযাে আভানদয কনর 

এন মওমর্য মভমর্য ওযনত থানও। 

ওননচর ডাকয ভুরভান ফুমুকচনদয ভামানয মাোয কিাযানরা প্রফিা মির। ক িুমিয 

ভে স্বকৃন (ােদাযাফাদ, দামক্ষণাতে) মাোয ূনফচ ফরত, আভযা আনানদয 

অনে কওান কফা কতা ওযনত াযফ না, তনফ আনানদয ক্ষ কথনও কওান ভামানয 

এও-আধমি কভাভফামত জ্বারানত াময, ফা দুই এও িাওায প্রাদ মদনত াময। 

আভযা কফ ওথাে র্ু থাওতাভ। আভানদয নীযফতা কদনঔ ক র্যভ মফমস্ভত ত। 

ক ভনন ওযত কম, এযা ভামানয প্রাদ কদোয ওথা শুননর ঔুফই আনমন্দত নফ। 

মওন্তু আভানদয ভুঔভণ্ডনর আননন্দয রক্ষণ কদঔনত না কনে ক অমিয নে কমত। 

ক ফরত, অতীনত তায অননও গুরুেূণচ ওাি ভামানয প্রাদ কদোে ুযা 

নেনি। এঔন ক তায অননও প্রনোিন ভামানয ক ওনয কগুনরা ুযা 

োয অনক্ষাে আনি। ক ভিুামদনদযনও মিংবাক ভে নাভাম  

কতরাোনত মরপ্ত কদনঔ ওঔননা ওঔননা তানদয বি নে কমত। 

এওফায ক ভুিামদনদযনও দধু,কভাই ঔাোে। তায এই দামক্ষণে কদনঔ ওর 

ভুিামদ তফাও ে। ওাযণ, ির্চামযিং কন্টানয ানাানযয ফড় দুযাফিা মির। দুধ-

কভাই ঔাোননায ওাযণ মিজ্ঞাা ওযা নর ক ফনর কম, আমভ ভান্নত ওনযমিরাভ 

কম, আভায অভুও ওাি নর আমভ তানদযনও (ফাযিন কভভান ভুিামদ) এই 

ঔাফায ঔাোফ। আভায কই প্রনোিন ুযা নেনি তাই আমভ আনানদযনও এই 

মভমি ঔাোই। তায ওথা শুনন ওর ভুিামদ ফমভ ওযনত আযম্ভ ওনয। ওাযণ, 

আভানদয িানা মির না কম, ক ওায নানভ ভান্নত ওনযমির। এই ঔাফায ারার না 
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াযাভ, অথর্ আভানদয িনে অাযকতা, অক্ষভতা  অজ্ঞতা প্রবৃমত িয 

মফদেভান মির। মওন্তু এয ারার ো না ো ম্পনওচ যস্পয তওচ  

আনরার্না র্রনত থানও। ভরূত ভিুামদযা স্বীে আনঔযাতনও মজ্জত ওযায িনে 

এনমির। তাযা ওাযাকানযয মনওয ভনধেয ওনেও ভুনো গ্রা দ্বাযা মননিয 

আনঔযাতনও ফযফাদ ওযায ক্ষামত মির না। 

ওননচর ডাকয অননও ভে তায উদাযতা কদঔাননায িনে ভুিামদনদযনও মিজ্ঞাা 

ওযত কম, আনানদয কওান ভো ফা অমবনমাক কনই কতা? ভুিামদনদয িানা 

মির কম, তায এই প্রে ে কতানুকমতও অথফা নতুন কওান মফনদয ূফচাবা। 

তাই তাযা নীযফ থাওত। এওফায ক ঔুফ ীড়াীমড় ওনয মিজ্ঞাা ওযাে কওান 

কওান াথী ফনরন কম, এই কনর আভানদয ওনেও ভা কওনি ককনি, প্রর্ণ্ড 

ীনতয কভৌুভ, আভযা এঔননা মূচ কদঔনত াইমন, তায উষ্ণতা উনবাক ওযনত 

ামযমন। মমদ আভানদযনও ওনেও মভমননিয িনে কযানদ কফয ওযা ে, তানর 

ীনতয প্রনওান আভানদয দুফচর ো কদ মওিুিা আযাভ রাব ওযনফ। ওননচর 

ডাকনযয ওানি াথীনদয এই পযভানে ওযা মেও েমন। ওাযণ, এগুনরা র্াইনত 

নফ আল্লায মনওি। কওান ভুমযনওয মনওি নে। মওন্তু াথীযা িংওীণচ  অেওায 

কর  ীত কভৌুনভয ওাযনণ ীভাীন ওনি মির। তানদয মওিু মওিু অঙ্গ 

মেওবানফ ওাি ওযমির না। অনননওয র্কু্ষ অেওানয থাওায ওাযনণ দুফচর নে 

মকনেমির। উযন্তু প্রমতমদননয অফণচনীে অতোর্ায ক্ষতিানন রফণ কদোয ওাি 

ওযমির। মদনও ওননচর ডাকয প্রতে ফুও পুমরনে পযভানে মিজ্ঞাা ওযত। তাই 

মওি ুাথী এই পযভানে ওনয। 

ওননচর ডাকয মর্ন্তাে নড় মাে। ক নীযনফ মপনয র্নর মাে। যমদন এন ফনর, 

আনানদয মডভাণ্ড মননে মর্ন্তা-বাফনা ওযা নচ্ছ। এও ভানয অমধও ওার মচন্ত 

এই বাফনা র্রনত থানও। এযই ভনধে ঈদুর আমায মদন র্নর আন। ওননচর ডাকয 

কমদন আভানদযনও প্রথভফায ফাইনয কফয ওযায মননদচ কদে। ইমণ্ডোন আভচীযা 

আভানদয ভুনঔয উয িাভা মদনে রুওু অফিাে র্ামরনে মননে কনরয ফাইনয কফয 

ওনয করাায মনওয কফড়ায ান মননে মাে। ভুঔ কথনও ওাড় মযনে 

আভানদযনও ভামিনত ফাননা ে। র্তুমদচনও ওড়া াাযা যাঔা ে। ইমণ্ডোন 

বনেনদযনও অস্ত্রানত অতেন্ত আতিংমওত কদঔা মামচ্ছর। ওননচর ডাকনযয 

ওথাে—ক আভানদয িনে মফযাি মযস্ক মননেনি। অথর্ আভযা কাযনদয প্রার্ীয 
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এফিং কফড়ায মবতযই মিরাভ। র্তুমদচনও কনা িাউনী  স্ত্র াাযা মির। এতফ 

নত্ত্ব ওননচর ডাকয ওর বননেয ভুঔভণ্ডনর ুস্পি বনেয মনদচন কদঔা 

মামচ্ছর। 

কমদন ঔুফ র্ভৎওায কযাদ উনেমির। আভানদয যীয এতমদন য কযানদয তা 

কনে অূফচ স্বাদ অনুবফ ওযমির। এও ধযননয আনন্দ অনুবূমত তমড়নতয নোে 

কদনয ফচানঙ্গ প্রফামত মচ্ছর। কদ আনমন্দত মির, মওন্তু কর্াঔ ধােঁমধনে মামচ্ছর। 

আভযা ওনর আভানদয আনানয বনেনদয মদনও ভ্রুনক্ষ না ওনয এও ভান 

মন'আভনতয ুরও উনবাক ওযমিরাভ। শ্রীনকনয তীে ীত নড়। ওনেও মদন 

মচন্ত অমফযাভ তুলাযাত নত থানও। ওাশ্মীযী করানওযা াড্ডীয ভধেি ভজ্জা 

িভািওাযী তীে এই ীত কথনও আত্মযক্ষায িনে মফমবন্নবানফ মত্ন মননে থানও। 

আিংিা, ওািংড়ী, রফন র্া, পানচ, কভািা কদী, বীলণ বাযী কর, ভীয কদযাি, 

কযভ িুম, শুয ভী র্াভড়া, আনযা অননও মওিু। তাযনয তাযা ীনত উহু 

উহু... ওনয। 

অননও ভে কযভ এরাওাে ফফা শুরু ওনয। আভযা ওনেও ভা ধনয ীতর 

শ্রীনকনয অফিান ওযমি। উনযাি ফেফিানায মওিুই আভানদয মনওি মির না। 

োণ্ডা মফিানা আয দুকচেভে ওানরা ওম্বর ীত কথনও ফােঁর্ায িনে মনথি মির না। 

তাই আিনওয এই কযাদ ফড় বার রাকমির। কযাদ আভানদযনও স্ভযণ ওমযনে 

মদমচ্ছর কম, আল্লা তাআরায এই অভূরে মনআভনতয কতাভযা ওঔননা শুওমযো 

আদাে ওনযামন। এঔন মওিুমদননয িনে এই মনআভত মিমননে কনো নেনি তাই 

এফায ফুঝনত াযি কম, এয ভূরে ওত কফম। ূমচ যভ ভিুবানফ কন কন তায 

মওযণ িমড়নে মদমচ্ছর। ূমচ এও আল্লায প্রওৃত দা নেনি, পনর ওনরয দাে 

কথনও ভুমি রাব ওনযনি। 

ক আভানদযনও ককারাভী কথনও আমাদী রানবয থ ফনর মদমচ্ছর। অথচাৎ ক 

মক্ষা মদমচ্ছর কম, এও আল্লায মতেওায আনুকতে  ককারাভীয ভনধে 

ভুরভাননদয আমাদীয েকাভ যনেনি। আভযা ওনর নীযনফ ূনমচয মওযনণয 

ভানঝ আত্মমফস্ভৃত নেমিরাভ। োৎ ওননচর ডাকয আভানও ফনর—ভারানা! আি 

আনানদয ঈনদয মদন। শুননমি ভুরভানযা এই ভে জ্জ ওযনত মাে। আমন এ 

মফলনে ফিৃতা ওরুন। আমভ তায ওথাভত দােঁমড়নে তানও  আভায ঙ্গীনদযনও 
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নম্বাধন ওনয ফোন শুরু ওময। ঈদ, জ্জ  ফাইতুল্লায আনরার্না শুরু নর 

আভানদয ওনরয কর্ানঔ অশ্রু মর্ও মর্ও ওযনত থানও। আমভ ফোননয ভনধে ফমর 

কম, ািী ানফকণ কপ্রমভনওয ভত পমওনযয কফ ধনয ািজ্জা মযতোক ওনয 

স্বীে যনফয মদনও াকরাযা নে কদৌড়ানত থানও। তায কৃনয র্তুমদচনও প্রদমক্ষণ 

ওযনত থানও। িনয আোদ র্ুম্বন ওযনত থানও ইতোমদ ইতোমদ। তাযা প্রমত 

ভুূনতচ এই ―তারমফো‖ াে ওনয- 
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তাযয আমভ মফস্তানয তারমফোয ফোঔো প্রদান ওময। মফনল ওনয ―রা যীওা 

রাওা‖ নেয ফোঔো ঔুফ বারবানফ তুনর ধময। প্রবুবমি ওঔননাই মযও ে ওনয 

না। কওান ফেমিই স্বীে স্ত্রীয অিংীদাযীে ে ওনয না। মওন্তু আপনা! আল্লা 

তাআরায নঙ্গ অিংীদায ঔাড়া ওযা ে। আমভ কিাযানরাবানফ মযওনও ফামতর 

প্রভাণ ওযমিরাভ। ওুযআন াদী  মুমিয মনযীনঔ এয ক্ষমতয মদওভূ ফণচনা 

ওযমিরাভ। আয ভুমযও ওননচর ডাকয ঔুফ ভননানমাক ওানয  অমববূত নে 

তা েফণ ওযমির। আমভ িীফনন ফহু ফিৃতা ওনযমি, মওন্তু এই ফোননয বাফানফকই 

মির আরাদা। ভুমযওনদয ওাযাকানযই শুধু নে ফযিং তানদয ির্চামযিং কন্টানয ফন 

ভুমযওনদয স্ত্র াাযাে ভুমযও অমপায ফতচভান থাওনত তাীনদয নক্ষ 

মযনওয মফনক্ষ ফোন। আমভ রক্ষে ওনযমি কম, ওননচর ডাকনযয র্কু্ষ মি 

মচ্ছর। আভায ভনন মচ্ছর কম, আভায ওথা তায অন্তনয দাক ওািনি। আমভ ফোন 

কল ওনয াথীনদয ানথ ফন মড়। াথীনদয কর্াযা আননন্দ উদ্ভামত মির। 

ওননচর ডাকয ফনর—আনায ভকি কধারাইনেয মফযাি কমাকেতা যনেনি। আভযা 

আকাভীনত আনায দ্বাযা ফোন ওযাফ। 

আনযা ওনেও মভমনি কযানদ ফায য আভানদযনও ূফচাফিাে ূনযাে কই 

অেওায কনর ফন্দী ওনয যাঔা ে। 
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ভারেীয় সেযনদর যথানযাগয োম 

ির্চামযিং কন্টানয ওভচযত অমপায  বনেযা াধাযণত তানদয নাভ ককান যাঔত, 

পনর ভুিামদযা ফাধে নে মননিনদয ক্ষ কথনও তানদয নাভ যাঔত। এফ নাভ 

এওমদনও ঔুফ ভননাভুগ্ধওয ত, অযমদনও ভিুামদনদয অন্তনয ওানপযনদয প্রমত 

কম তীে খৃণা মফযাি ওযত, তা তায ভধে মদনে ঝনয ড়ত। আমভ ভুমযও 

বনেনদয কই ভননাভুগ্ধওয নাভ ম্পনওচ আনরার্না ওযায ূনফচ দুমি মফলে 

আনরার্না ওযা প্রনোিনীে ভনন ওযমি। 

     ১, মফত্র ওুযআনন ভুরভাননদযনও যস্পনযয নাভ মফওৃত ওযা  

যস্পনযয ভন্দ নাভওযণ ওযা কথনও ফাযণ ওযা নেনি। মওন্তু ওুপনযয ূিাযীনদয 

ফোানয মফত্র ওুযআনই ..... (অতএফ তানদয দৃিান্ত ওুওুনযয দৃিানন্তয নোে) 

এয ভত ে প্রনোক ওনযনি। এভমনবানফ ভক্কায ওুযানে যদানযয নাভ ইরাভ 

আফূ কিনর মনধচাযণ ওনযনি। 

      ২, ভুিামদ াথীযা ওিদােও শু কেণীয ভুমযও বমনওনদয ফড় ভাযাত্মও 

 অওথে নাভ কযনঔমির। আমভ এই প্রফনে কফ নাভ ফাদ মদনে, শুধভুাত্র 

উনল্লঔনমাকে নানভয আনরার্না ওযমি। তনফ মঔন আল্লা তাআরা আভানদয ওর 

াথীনও ভুমি দান ওযনফন, তঔন তাযা মননিযাই এন তানদয কদাস্তনদয ওর 

নাভ ফনর মদনফ, ইনাআল্লা। এফায মনন, ইমণ্ডোন আভচীয ওনেওিন বননেয 

নাভ রক্ষে ওরুন। 

জরক্াঃ 

ম.এভ.ম (করার মভমরিাযী ুমর)এয দে, আানভয অমধফাী এওিন 

বমনও—ক তায নানভয শুধুভাত্র কনলয অিং ―যাে‖িুওু আভানদযনও ফরত। 

মযক্সায ানথ তায ওনেও মদও মদনে াদৃে মির। তাই ভুিামদযা তানও এ নানভ 

বূমলত ওনযমির। 

      (১) ক তায ওথাে ―কি' অক্ষযমি অমধওানয ফেফায ওযত। মা মযক্সায 

নেয নঙ্গ অমধও াদৃেূণচ। কমভন ক ফরত—কভনয ভািামিা ভুনঝ কফাহুি 

ইোদ ওিনি কেঁ। (আভায ফাফা-ভা আভায ওথা ঔুফ কফম ভনন ওনয)। 

     (২)—ক দ্রুত র্রত, ািত এফিং মযক্সায ভত োৎ কভাড় মনত। 
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     (৩)—ক ওনেদীনদয প্রনোিনীে াভানা ঔমযদ ওনয আনায দামেনে মির। 

মওন্তু মযক্সায মভিানযয ভত তায কযি মির। 

কওান কওান াথীয ভনত ক এই মযভাণ করাবী কম, িাওা মদনর ক নাভাম 

ড়নফ। কভািওথা, তায প্রনতেওমি নড়ার্ড়া এওভাত্র োয িনেই ত। তায 

মভিায ফভে কমতীর থাওত। তািাড়া তে ওথা এই কম, তানও কদঔনত 

মযক্সায ভতই রাকত। 

জাংঘারাঃ 

ক দীখচ ককাপধাযী এওিন বমনও মির। ফাইনয ঔুফ বদ্র ভনন ত। অনোনে 

বাযতীনেয ভত ক মননিনও ফুমদ্ধভান ভনন ওযত। তায কভার্  অফেফ কদনঔ 

―মিংখাযা‖ নাভীে াভমুদ্রও ভানিয ওথা ভনন ত। প্রওৃত নাভ িানা না থাওায 

ওাযনণ াথীযা মননিনদয ভনধে এই নানভই তায আনরার্না ওযত। 

বদআমঃ 

িম্যুয তারাফ তারুয ির্চামযিং কন্টানয এওিন ামফরদায মির। কফেঁনি, খনওৃষ্ণ যিং, 

কর্াঔ  দােঁত উবেমি ীভাীন রুদ। তায ভুঔ কথনও ফভে ভনদয কে আত। 

ওানরা যিং অননও ভে াদা কথনও অমধও ুন্দয  নূযানী ে। মওন্তু এই ফেমিয 

যিং ভৃতিীনফয েঁর্া র্াভড়ায ভতই ওদাওায মির। ক যানত আভানদয াতওড়া 

তারাফদ্ধ আনি মওনা তা কদঔায িনে আত। ক আনতই ভনদয দুকচনে ওক্ষ 

বনয কমত। াথীযা তায নাভ কযনঔমির ফদ আভর। াদী যীনপ আনি- 

ভানুনলয ঔাযা আভর ওফনয এওিন ভাযাত্মও ওদাওায ফেমিয রূন আত্মপ্রওা 

ওযনফ। 

াথীযা ফরত—এ আভানদয ফদআভনরয রূ। মা প্রমত যানত আভানদয ানথ কদঔা 

কদে। াথীযা তায এই নাভ আভযা মাোয ূনফচ কযনঔমির। আভযা মাোয য 

তায কদঔা াই। াথীযা আভানদয মনওি তায নাভ  নাভওযনণয ওাযণ ফনর। তা 

কথনও ঔুফ মক্ষা াই। 
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“তুমভ আভানদযনও ভাপ ওয, ক্ষভা ওয এফিং যভ ওয। তমুভই আভানদয ভমনফ, 

অতএফ তুমভ ওানপয ম্প্রদানেয মফরুনদ্ধ আভানদয াামে ওয।” 

জবজড-জগানরেঃ 

এ দীখচাওৃমতয কিযা র্কু্ষমফমি এওিন বমনও। ক মঔনই োনডচ ঢান নও, তায 

অমত ওনিয ে ধভনওয আোি াযা োনডচ তায আকভননয ঔফয কৌেঁনি 

কদে। মন্দুিাননয বনেনদয ভনধে মযত রুত (আঃ)এয িামতয নোে ভিমরনয 

ভনধে নে ফােু তোক ওযায খৃমণত এই অবোমি ঔুফ কফম প্রর্মরত। তনফ এ 

ফোানয এই বমনওমি মির ফচনযা। মমদ আায ওযায ভে ক এন তায এই 

বমল্পও বনুণে প্রদচন ওযত, তঔন খৃণাে আভানদয করাে গ্রা আিনও কমত। 

যানতয কফরাে তায ে ঔুফ কফম গুিমযত ত। কওান কওান ভে ক মি 

প্রনোক ওযায িনে ভুনঔ আোি ওযত। ফাস্তমফওই বাযনতয এভন বমনওনদয 

িনে কমফচত ো দযওায। ক াথীনদয ানথ কল্পল্প ওযত। তানদযনও ঔুফ 

মর্ন্তামন্বতবানফ ফরত—আভায কফতন কথনও প্রমত ভান মত্র িাওা মফমড়-

মকানযনিয মনি ফেে ে। ক মকানযিনও ফভে মকানযি ফরত এফিং ওাশ্মীযী 

ভুিামদনদয ভনধে উচ্চ নে কখালণা ওযত—মাযা মফমড়-মকানযি মননফ, তাযা 

ফাইনয র্নর এনা। তায এই কখালণায ওাযনণই ম্ভফত আভানদয াথীযা তায নাভ 

কযনঔমির মফমড়-মকানযি। 

ক ফড় অদ্ভুত ঢিংনে কনরয তারা ঔুরত। আভানদয াথীযা তা নওর ওনয 

অযায াথীনদয মফননাদননয ফেফিা ওযত। এওফায তায ফকরতরাে কপােঁড়া 

ে। ক আভায ওানি এন ফনর, আভানও দভ ওনয (পু মদনে) দা। আমভ এভমন 

এভমন পুেঁ মদনে মফদাে ওনয কদই। মদ্বতীে মদন অমধও ীড়াীমড় ওযাে মওিু নড় পুেঁ 

কদই। আল্লা তাআরা কমদন তায বানকে মনযাভে মরনঔমিনরন। ক ঔুফ ঔুী ে 

এফিং এন ফনর, যশু তুভ কন ঐনম দভ মওো থা। ােঁ ওার তুভনন আওর ক দভ 

মওো।(যশু মদন তুমভ এভমন পুেঁ মদনেমিনর, তনফ ওার ফমুদ্ধয ানথ পুেঁ মদনেি)। 

বাচুাংডা  পাঠঠাঃ 

ক মির এওিন মঔ বমনও। ির্চামযিং কন্টানয এন ক ভুিামদনদযনও প্রর্ুয 

নমামকতা ওযত। অননওগুনরা স্পচওাতয ভুূনতচ ক ওানি আন। তায নাভ 
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ফাযই িানা মির, তনফ াযস্পমযও আনরার্নাে তায নাভ কনো নর তায 

কগ্রপতায োয আিংওা মির ফনর প্রথনভ তায নাভ ফার্ুিংড়া (নিাি মশু) 

মনধচাযণ ওযা ে। নয এই নাভ মযফতচন ওনয ােো যাঔা ে।  

জচার মুখ্ান্নাঃ (জজডা) 

ক ম.এভ.ম এয এওিন নােও মির। দীখচ কদ, ারওা স্বািে  বেিংওয 

কর্াযায অমধওাযী। ক মঔনই কনর আত তায র্কু্ষ মফস্ফামযত থাওত এফিং 

কর্াযাে ুস্পি বীমত দৃমিনকার্য ত। াথীযা ফরত এনও কতা কর্ানযয ভত 

রাকনি। পনর এ নাভই তায িনে ফযাে ে। মওন্তু মওিু মদন য মঔন তায অমধও 

বফমিে প্রওা কর, তঔন আভযা এমি কদনঔ মফমস্ভত ই কম, ওথাফাতচায ভে ক 

তায উবে াত প্রামযত ওনয নাযীনদয ভত নাড়নত থানও। অননও ওথায ভে ক 

কওাভয খুযাত। আভানদয অনন র্রাওানর এও যানত ক ভদান ওনয োনডচ 

র্নর আন এফিং আভানও মভনমত ওনয ফরনত থানও, তুমভ ঔাফায ঔা। ঔাফায 

কঔনরনতা কতাভানদয ভোয ভাধান নফ না। আমভ অস্বীওায ওযনর ক আদয 

ওনয ফরনত থানও, আভায ঔামতনয না ে ঔা। আমভ াম িংফযণ ওনয ূনযাে 

অস্বীওায ওময। তঔন উবে ানতয আঙ্গুর দুমরনে ভুঔ খুমযনে দােঁমড়নে ফনর, “মা, 

আমভ কতাভায ানথ ওথা ফরফ না। 

ক ―ীন‖ কও ―িা‖ উচ্চাযণ ওযত। প্রথভ প্রথভ ক ভুিামদনদয উয র্যভ 

মনমচাতন র্ারাত, তনফ িনভ তা ওনভ আন। তায উনযাি আর্যনণয ওাযনণ 

উনদিা মযলদ তায ভুঔান্না (নুিংও মিড়া) নাভওযণ ওনয। 

জভডাঃ 

ক ম.এভ.ম (নরার মভমরিাযী ুমর)এয এওিন ওাযী ুনফদায মির। 

প্রথভ মদনও তায বেিংওয কর্াযা কদনঔ ফাই অমিয ত। নয িানা মাে কম, তায 

কভিাি ঔুফ ওড়া। তাই তায নাভ যাঔা ে ―কবড়া‖। ভুিামদযা মঔন আল্লা 

ানওয তাপীনও ির্চামযিং কন্টানযয মযনফ অননওিা অনুওূনর এনননি, এভন 

ভে ক ইনর্ািচ নে আন। ক এনই ূনযাে ওনোযতা ওযায কর্িা র্ারাে। 

মওন্তু ক ভাযাত্মওবানফ ফেথচ ে। প্রথভ মদনও এই ির্চামযিং কন্টানয কওান অমপায 

আনতই প্রনতেও ফন্দীনও দােঁমড়নে তায ম্যুনঔ ―িে মন্দ‖ ফরা আফেওীে মির। 
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মওন্তু কভভান ভিুামদযা অতেন্ত মযেভ ওনয মযনফ ানট কপনর। অফিা এ 

মচানে কৌেঁনি কম, মত ফড় অমপাযই আুও না কওন, ―িে মন্দ‖ ফরা কতা দূনযয 

ওথা, কওউ দােঁড়ান িন্দ ওযত না। ফযিং অননও ভে কওান উযি কনা 

অমপায এনর ভিুামদযা তানদয া আনযা িমড়নে মদত। এই মযনফন মঔন 

―কবড়া‖ দামেে কনে, তঔন ক ঔুফ িিপি ওনয। 

এওফায ক ফড় এওিন কনা অমপাযনও মননে এনর ভিুামদযা তানও কওানই 

গুরুে কদে না। ফযিং কনরয ভনধে তায াভননই শুনে থানও। অমপাযমি কবড়ায 

উয কিাধামন্বত ে। মওিুক্ষণ য কবড়া অমধও কিানধ ওৃষ্ণফযণ ধাযণ ওনয 

ওােঁনত ওােঁনত এন আভানদযনও এওত্র ওনয ফনর, আকাভীনত কওান অমপায 

এনর কতাভযা না দােঁড়ানর এফিং ―িে মন্দ‖ না ফরনর আমভ কতাভানদয ানথ র্যভ 

ঔাযা ফেফায ওযফ। আভযা মননিনদয ভনধে যাভচ ওনয কনই এফিং মননিনদয 

ফতচভান ওভচদ্ধমতয উয অির থাওায দৃঢ়িংওল্প ওময। 

নযয মদন কবড়া অনে এওিন অমপায নঙ্গ মননে আন। তায দৃঢ় মফো মির 

কম, আিনও ামওস্তানী ভিুামদযা শুধনয ককনি। মওন্তু কওান াথী মননিয িােকা 

কিনড় নেমন। ওতও াী াথী কতা কই অমপানযয ম্যুনঔ মননিয া 

আনযা িমড়নে কদে। এ মফলনে ক মিজ্ঞাা ওযনর তানও মতি উত্তয শুমননে কদে। 

ইমণ্ডোন আভীয ির্চামযিং কন্টানয এই া  মনবচীওতা শুধুভাত্র আল্লায াানমে 

এফিং মননিনদয ঐওেভনতয ওাযনণ নেমির। আল্লা াও এফ অীভ াী 

ফেমিনদযনও ভগ্র ভুমরভ উম্যায ক্ষ কথনও উত্তভ মফমনভে দান ওরুন। 

জিজজিেঃ 

ক এওিন ফড় আম্যও ামফরদায। োনডচ এনই ফরত—ওনর মডমমিননয 

ানথ থানওা। তায এই কখালণায ওাযনণ তায নাভ নে মাে মডমমিন। স্বাধীন 

ওাশ্মীনযয এওিন াথী তানও ―ফুিা‖ (ফাদয) ফরত। তায মননফচাধূণচ খিনা 

মরঔনর এওমি মক্ষণীে গ্রন্থ যমর্ত নফ। প্রথভ মদনও ক ভুিামদনদয উয অতেন্ত 

িুরুভ অতোর্ায ওযত। মওন্তু প্রমতবাধাযী ভুিামদযা মঔন তানও মননে কঔরনত শুরু 

ওনয, তঔন ক ভুিামদনদয ানতয কঔরনাে মযণত ে। কওউ তানও ভামিনত 

কাোনতা, কওউ করাায মনও খমুল ভাযনত ফরত। কওউফা তানও অনে বমননওয 

নঙ্গ মফফানদ মরপ্ত ওযাত। 
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ক র্নচয কনাে অবেস্ত মির। প্রােই ক ফরত—আমভ কতা বকফাননও ফরফ-

যফতচী িননভ আভানও ূওয ফামননে দা। াযামদন আযানভ ওাদায ভনধে নড় 

থাওফ। আভযা তানও ফরতাভ, িনাফ! আনায াত কতা করাায ভত ি ভনন 

নচ্ছ। তঔন ক তায কিাি াত দুনিানও করাায মনওয উয ভাযনত আযম্ভ 

ওযত। মায ওি তায ভুঔভণ্ডনর সু্পি দৃমিনকার্য ত। মওন্তু ক প্রিংা ওুড়াননায 

িনে অমফযত খুমল ভাযনত থাওত। ক প্রােই তায ফেমিে  প্রমতনাধ গ্রনণয 

এওমি খিনা কানাত। খিনামি বাযত যওানযয মরম  তায প্রওৃমত ফুঝনত 

মফনল নমাকী নফ ফনর ফাধে নে উনল্লঔ ওযমি। ক ফরত- 

এও দুি করাও এওফায আভানও ভাযনধায ওনয। আমভ ামরনে আভায ফড় কফাননয 

মনওি মাই এফিং ুনযা খিনা তানও কানাই। আভায কফান ঔুফই যাকামন্বত ে এফিং 

ফনর কম, ক ৃথ্বীযাি ককানত্রয নোে যািফিংনয উয াত উমেনেনি। আমভ তানও 

ক্ষভা ওযফ না। যমদন কই দুি করাওমি ফািানয ককনর আভায কফান মথভনধে 

রুমওনে দােঁমড়নে থানও। ক কপযায নথ তায মনওি মদনে অমতিভ ওযায ভে 

আভায কফান মননিয াড়ী মননক্ষ ওনয মর্ৎওায শুরু ওনয কদে এফিং ফনর কম, ক 

আভায ভান নি ওনযনি। করাওিন এওথা শুনন  এ দৃে কদনঔ তানও আচ্ছাভত 

কধারাই কদে। মফনওর কফরাে ক মট্টনফেঁনধ মামচ্ছর। তঔন আমভ তানও ফররাভ, 

কদনঔনিা আভানদয প্রমতনাধ। 

আি বাযত ভুিামদ  ামওস্তাননও এভনইবানফ ফদনাভ ওযায কর্িা ওনয। 

মওন্তু এওথা বানফনা কম, এনত তায মননিয মও মযভাণ অম্যান  অভমচাদা ে। 

মডমমিননয নঙ্গ এওফায এই ভননাভুগ্ধওয খিনা খনি কম, এওমদন ক আভায 

কনর এন ভাথা ধনয কযনঔ ফনর কম, ভাথা ঔুফ ফেথা ওযনি। কওান ফমড়য নাভ ফনর 

দা। আমভ ফররাভ, ―িযওােী‖-এয এও গুমরই (উদুচনত ফমড় তথা কিফনরিনও 

গুমর ফনর) আনায ভাথা কনয মদনফ। ক এ নাভ ভুঔি ওনয অনে কনর মকনে 

মিজ্ঞাা ওনয কম, ফাস্তমফওই ―িযওােী‖-এয গুমরনত ভাথা ফেথা ানয মওনা। 

তঔন আভায াথী স্বীওায ওনয ফনর কম, এও গুমর কঔনর আয ওঔননাই আনায 

ভাথাে ফেথা নফ না। (ননাি তু বালাে রাইি কভমনকাননও ―িযওােী‖ ফনর। 

ইমণ্ডোয ভুমযও এ নেয অথচ ফঝুত না।)। 
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পানে খ্ােঃ 

ক কফেঁনি কেননয এও মণ্ডত মির।ননাফামনীনত বমতচ ো নত্ত্ব াযামদন 

মণ্ডতমকময ওযত। ওানযা াত কদনঔ বাকে ফরত আফায ওঔননা ওঔননা কওান 

মফনল ধযননয কযঔা আেঁওত। তায আওৃমত, আোি  কেন কদনঔ ঔুফ ওি ত 

এফিং বে রাকত। এফ মওিুই আল্লায বতযী। মওন্তু ওুপযীয অওরোণ ঔুফই 

ভাযাত্মও, তা ফ মওিুনওই নি ওনয কদে। াথীযা তায নাভ যানঔ ানি ঔান। মা 

ঔুফই িন্দ ওযা ে। ক ফরত—আমভ এও‖ ফিয মচন্ত ভযফ না। এওফায ক 

অথফা অনে কওান বনে আভানদয এও ি যর াথীয ম্যুনঔ কনফচ ফুও 

পুমরনে ফনর, আমভ িীফনন ওঔননা মডভ এফিং ককাস্ত কর্নঔ কদমঔমন। কই াথী 

ানথ ানথ ফনর—  

 ۚ 
ا
ة سا خ 

ْ
ْلا ا إا ها

ْ
ن سا جيدُّ س 

ا
 خ

 “ইওার- যওার দুিাই কঔাোইি।” 

ক কতা এয অথচ ফুনঝমন, তনফ ওর াথী কন রুনিাুমি কঔনত থানও। 

 

খ্াদয েনঙ্গ জকছু কথা 
শ্রীনকনযয ফাদাভী ফাক ির্চামযিং কন্টানযয ঔাফায মির ফড় অদ্ভুত ধযননয। এওিন 

ভুরভান মানফ যাূনরয (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ) এই নীমত ফচদাই 

আভানদয ম্যুনঔ থানও কম, মতমন ওঔননা ঔানদেয মনন্দা ওযনতন না। িন্দ নর 

আায ওযনতন, না নর ফাদ মদনতন। তািাড়া এ প্রনঙ্গ এমি এওমি গুরুেূণচ 

মফলে কম, ঔাদে ভুরভাননয িীফননয রক্ষেফস্তু নে, মনিও প্রনোিন ভাত্র। 

ক্ষান্তনয ওানপযযা এনও িীফননয রক্ষে ভনন ওনয। ুতযািং আমন কম কওান 

ওানপনযয ভ্রভণ ফৃত্তান্ত াে ওযনফন, তানত ঔাফানযয আনরার্না অমত মফদবানফ 

কদঔনত ানফন। বাযনত অফিানওানর ওাযাকানয মঔন ত্রমত্রওা কনত শুরু 

ওময, তঔন আভায ওনেওিন মন্দু  মঔ ওরামভনিয প্রফে  ভ্রভণ ফৃত্তান্ত 

ানেয ুনমাক ে। ঔোতনাভা মঔ ওরামভি কঔাফন্ত মিং, ইমণ্ডোন ারচানভনন্টয 

দে, তার ভািন এফিং এভন আনযা অননও ামমতেও  ওরামভি আনিন, 

মাযা তানদয কওান ভ্রভণ ওামনী মরঔনর ঔাদেই ে তায প্রধান আনরার্ে মফলে। 
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বাযনতয ফতচভান প্রধানভন্ত্রী অির মফাযী ফািনেী তায কিুনওনায ওাযনণ 

প্রােই ত্রমত্রওায আনরার্ে মফলনে মযণত ন। তায স্বনদনয  মফনদনয 

ভ্রভণওানর তায ঔাদেতামরওা ত্রমত্রওায কাবা ফধচন ওনয। ওাযাকানয 

অমতফামত িে ফিয ভেওানর মঔনই কওান ভুমযও অমপায আভানদয 

মযদচনন এননি, ক ানুবূমতফত প্রথভ প্রে এমিই ওনযনি কম, ঔাফায া 

মওনা? আভযা ইমতফার্ও উত্তয মদনর ক ফরত, আনাযা আয মও র্ান? আযানভ 

কঔনত ানচ্ছন। ঔানদেয ানথ মন্দুনদয এই ম্পওচ কদনঔ ফচদা আভানদয যাূর 

(াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ)এয ভান ফাণী স্ভযণ ত। মতমন এযাদ 

ওনযনিন, ওানপয াত আেঁনত আায ওনয, আয কভামভন এও আেঁনত আায ওনয। 

ইরানভয এ ওর মক্ষা  এই প্রওৃমতনও রক্ষে ওনযই এই করঔনীনত ঔানদেয 

ফোানয মফস্তামযত আনরার্না ওযনত ভন র্াে না। তনফ ভুিামদনদযনও ফন্দী 

োয য মও ধযননয আর্যনণয ভুনঔাভুঔী নত ে তা ফন্দী িীফন মর্নত্রয এওমি 

গুরুেূণচ মদও। তািাড়া এনত ওনয ওানপযনদয ভানফ অমধওানযয কশ্লাকাননয ফাস্তফ 

অফিা িানা মানফ এফিং ভুিামদযা ফযওভ অফিায কভাওানফরায িনে প্রস্তুত 

থাওনত াযনফ, মফধাে এ ম্পনওচ অমত িংনক্ষন মওিু আনরার্না ওযা ভীর্ীন 

ভনন নচ্ছ। 

শ্রীনকনযয ফাদাভীফাক, ির্চামযিং কন্টানয ভুিামদনদযনও মতন ফায ঔাফায কদো 

ে। ওার কফরা দুধমফীন মততা ওমপ, আয দ ু িুওযা ুযাতন াউরুমি। দুুনয 

কতর, ভমযর্  ভরামফীন মদ্ধ ফমি, আয ফারুমভমেত আিায কিাি কিাি 

র্াামত। যানত এই ঔাফাযই কদো ত। ির্চামযিং কন্টানয ওভচযত করানওযা 

ফনরনি, তযওাযীয ভরা ফাফদ ফন্দীনদয ভাথামিু ভামও শুধভুাত্র এও িাওা 

ফযাে। প্রথভ মদনও এ ঔাফায ভুনঔ কদো এফিং করধঃওযণ ওযা অমত ওিওয ত। 

কফ মওিু মদন মচন্ত শুধুভাত্র এও দুই গ্রা কঔনে র্মব্ব খন্টা অমতফামত ওনযমি। 

এ অফিা কদনঔ কওান কওান বমনও অতেন্ত ভনফদনা বনয ফরত, না কঔনর ফােঁর্নফ 

কওভনন? অননওনও তানদয মননিনদয ভনধে এভন ফরাফমর ওযনত শুননমি কম, 

ফুমঝনা এযা এত ওভ কঔনে ফােঁনর্ মও ওনয? 

আল্লা াও মযমমওদাতা, আভানদয ওরোনণয িনে ওেমদন যীক্ষাে কপনরনিন। 

কমই যফ (প্রমতারও) আভানদযনও যীক্ষাে কপনরমিনরন, মতমন বধমচ মচাপ্ত 

দান ওনযমিনরন। ওুযআন কতরাোত  অনোনে ইফাদনতয আগ্র ঔাদে গ্রণ 
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ওযায উনয এত প্রফর ত কম, ঔানা ঔাোয মদনও ভননানমাকই ৃমি ত না। 

এভন অননও কফরা অমতফামত ত কম, এও গ্রা ঔাফায গ্রণ ওমযমন। ঔাফায 

ফনওাযীনদয ভনধে কওউ কওউ ভুরভান মির। তাযা এই মযমিমত কদনঔ কওেঁনদ 

কপরত এফিং মনিচনন ঔানা ঔাোয িনে উনদ মদত। মওন্তু তানদয িানা মির না 

কম, আল্লায ক্ষ কথনও শুধুভাত্র রুমি আয তযওাযীরূনই মযমমও কদো ে না, 

ফযিং আল্লা তাআরা মফমবন্ন ন্থাে স্বীে ফান্দানদযনও রুমী মদনে থানওন। এ রুমী 

ওানযা ঔানদেয রূন আয ওানযা ফা মমমওনযয ভাধেনভ কু্ষধা মনফাযণ ওনয, আফায 

ওঔননা তা বধমচ  অনল্প তুমিয ভাধেনভ নিীফ নে থানও, 

 ذكرك للمشتاق خير شراب....

 وكل شراب دونه كسراب
অথচঃ কপ্রমভনওয িনে কপ্রভাস্পনদয স্ভযণই অভৃত ুধা। 

এিাড়া অনে ওর ানীে তায িনে ভমযমর্ওায ভতই ভরূেীন। 

মওিুমদন ফামেও যীক্ষা গ্রনণয য আল্লা তাআরা কই িংওীণচ  অেওায 

প্রনওানষ্ঠই নানা প্রওানযয িানযী রুমী কৌিানত আযম্ভ ওনযন। তায মওিু 

ঝরও মননন রক্ষে ওরুন। 

 

কাশ্মীরী জবােনদর কুরবােী 
ফন্দীওানর আভায মনওি কম িাওা মির, ইমণ্ডোন আভচী কগুনরা িভ ওনয কপনর। 

আভায মনওি ানানিচয নঙ্গ ফায ‖ ডরায মির। মথাভনে অফমত 

ওযাননায ওাযনণ কগুনরা ওাকনি উনল্লঔ মির। ফন্দী োয ানড় ােঁর্ ফিয য 

িম্যুয এওিন িি যাে কদে কম, ডরাযগুনরা ওনেদীনও মপমযনে কদো কাও। 

এই যাে ফাস্তফােন োয ূনফচই আল্লা তাআরা আভানও ভুমি দান ওনযন। 

ভুমিদানওানর ডরাযগুনরা আভানও মপমযনে কদো েমন। পনর ইমণ্ডো এঔননা 

আভায মনওি ঋণী আনি। কগ্রপতায ওযায ভে ফগুনরা িাওা মননে মননেমির, 

মফধাে শ্রীনকনযয ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টানয মাোয ভে আমভ ম্পূণচ 

মযিস্ত মিরাভ। প্রথভ ওনেওমদন এ অফিানতই অমতফামত ে। যফতচীনত 

ওাশ্মীনযয ভুরভান বমিনদয ওুযফানীয ফনদৌরনত আভানদয মনওি িাওা কৌেঁিনত 
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থানও। ওাশ্মীযী কফাননযা তানদয ভিুামদ বাইনদয নঙ্গ াক্ষাত ওযনত ওাযাকানযয 

ফমযািংন আায ভে অতেমধও তওচতায ানথ মওিু িাওা রুমওনে আনত। 

অথর্ ভমরা ুমরনয ভাধেনভ তল্লাী ওযায ওড়া ফেফিা মির। মওন্তু ওাশ্মীনযয ভা-

কফাননযা কতা ভুিামদনদয মনওি অস্ত্র মচন্ত কৌেঁনি মদনে থানও। 

আত্মম্যানম্পন্না, রজ্জাীরা  ফীযাঙ্গনা এ ওর নাযীনদয িনে ওনেওমি কনাি 

আনা এভনমও ওমেন মির?  

এভমনবানফ ওাযাকানযয মওিু ওভচর্াযী এই কঔদভত ম্পাদন ওযত। ফাইনয কথনও 

ভুিামদযা তানদয নঙ্গ কমাকানমাক ওনয, আয মবতয কথনও আভযা তানদয উয 

িার কপমর। পনর ওনেওমদন য ওাযাকানয আভানদয ঔানদেয অবাফ দূয নে 

মাে। 

ির্চামযিং কন্টানযয ফেফিানায দামেে ম,এভ,ম (নরার মভমরিাযী ুমরনয)এয 

ানত মির। এযা কনাফামনীয ুমর। এয দেযা রার িুম মযধান ওনয। 

তানদয ফাহুনত উদচীয উয এওমি ওাড় রাকাননা থানও। তানত ইিংনযিীনত 

এভম, অথচাৎ মভমরিাযী ুমর করঔা থানও। আভানদয ির্চামযিং কন্টানয ম.এভ. 

ময ওনেওিন ওভচর্াযী মননোমিত মির। তানদয ভনধে এওিন মির আানভয 

অমধফাী মন্দু যাে। তায ওথা  ওনোয আর্যনণয ওাযনণ তানও ইমণ্ডোয 

ীভাীন মফেস্ত ভনন ত। ির্চামযিং কন্টানযয ওনেদীযা কনা আইনানুমােী ভাত্র 

মতনমি মিমন ফাময কথনও িে ওযনত াযত। াউরুমি, মকানযি  মফমড়। এফ 

মিমন মওনন আনা যানেয দামেনে মির। ওনেদীযা কিা কপরনর ক তানত কপেঁন 

মাে। ক তায ইচ্ছাভত কযনি এভন ওর ফস্তুই ফাইনয কথনও এনন মদনত থানও, 

কমগুনরা কঔানন মনমলদ্ধ মির। ক র্াওুযী ফােঁর্াননায িনে খুল মনত না। মওন্তু 

মিমননয ভূরে এত কফম মনত কম, ক এফিং তায অমপায ধীনয ধীনয ভারদায নত 

থানও। ভাঔন, মফস্কুি, কভাভফামত, মভিাই, পর, আর্ায, র্ািনী  আয অিানা 

অননও মওিুই ক এনন মদত। তঔন তায কদনয প্রমত মফেস্ততা  কদনপ্রভ হ্রা 

কনে মাে। ক তঔন ওনেদীনদয ানথ ভনফদনাূণচ ওথা ফরত। ানথ ানথ ক 

ফ ওনেদীনদযনও মভথো ফরায মনেভতামন্ত্রও ানত ওরনভ অনুীরন ওযাত। ক 

ফরত, আমভ ফড় অমপাযরূন এন আনানদযনও মিজ্ঞাা ওযফ, ফাইনযয মও 

মও ান? আনাযা উত্তয মদনফন, কেড, মফমড়, মকানযি। ুতযািং ক অমপানযয 

ঢনঙ্গ এন মিজ্ঞাা ওযত, আয ওনেদীযা তায কঔাননা উত্তয মদত। তানত ক 
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মনমশ্চন্ত ত কম, অওস্ভাৎ ফড় কওান অমপায এন ফন্দীনদয মিনজ্ঞ ওযনর 

আইনমফরুদ্ধ ফস্তুয ওথা প্রওা ানফ না। 

আভায কনর স্বাধীন ওাশ্মীনযয এওিন ভুিামদ ফন্দী মিনরন। ক মির যমও 

প্রওৃমতয। এওফায মভথোয অনুীরননয ভে যাে এন তানও মিনজ্ঞ ওনয, মও 

মও ান? ক উত্তয কদে, কেড, ভাঔন, মকানযি। এওথা শুনন যাে দুমশ্চন্তাে 

িিপি ওযনত থানও এফিং ফনর ওতফায ফুমঝনেমি তা ফুনঝন না? ভাঔন ফরনফন 

না। তাযয যাে অমপানযয রূন ূনযাে মিজ্ঞাা ওনয, মও মও ান? ভুিামদমি 

ফনর কেড, ভাঔন, না ভাঔন না, এনওফানযই না। যাে এওথা শুনন বীলণ অমিয 

নে আভানও ফনর, িনাফ আমন এনও ফুমঝনে কদনফন। নইনর ক ফাইনও 

পােঁানফ। আমভ ফররাভ, আমন দমুশ্চন্তা ওযনফন না। আমভ তানও ফুমঝনে কদফ।  

যানেয উদাযতা কদনঔ আভযা আভানদয ঔাফানয ামফচওবানফ িংস্কায ওময। মওিু 

আর্ায, মোি ইতোমদ মিমন আমননে কনই। মোি কওনি তায ানথ আর্ায 

মভমনে াথীনদযনও ঔাফানযয ানথ কদো ত। পনর ঔাফায নিই কনি কমত। 

 

াডু্ড  মাছ 

কওান কওান াথীয মনওি কফম মযভানণ িাওা আনর তাযা রাড়ু মওমননে এনন 

ওর ঙ্গীয ভনধে মফতযণ ওনয। ওাযাকানয কই রাড়ু অননও ফড় মন'আভত ভনন 

নেমির। াথীযা মনি মনি অিংনয রাড্ডু মত্ন ওনয কযনঔ কদে। তাযা ামওস্তানী 

কযোিভত আানযয য তা এও আধমি ওনয কঔনত থানও। এনত ওনয কদড় দুই 

মদন মচন্ত আানযয য মভমি ঔাোয ামওস্তানী অবো ুযা ে। আনযা 

অগ্রয নে কওান কওান াথী যােনও ভানিয কওৌিা আনানত ম্যত ওনয। ক 

োনওিিাত ভানিয কিাি কওৌিা মননে আন। মওন্তু এ মযওল্পনা িােী ে না। 

ওাযণ, কে িমড়নে ড়ায ওাযনণ ফাইনয কথনও ভাি িে ওনয আনা আয ম্ভফ ে 

না। 
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জমামবাজের উপর েরকারী 
কওান কওান াথী যােনও মদনে কভাভফামত আনানত ক্ষভ ে। প্রথভ মদনও 

কভাভফামত অেওানয ওুযআন কতরাোত ওযনত ফেফায ওযা ত। মওন্তু 

কভাভফামত মযভানণ কফনড় ককনর এওিন দক্ষ াথী কভাভফামতয উয তযওাযী 

িংস্কানযয ওাি শুরু ওনয কদে। ক দু মতনমি কভাভফামত জ্বামরনে কওৌিা মদনে র্ুরা 

বতযী ওনয তায উয কিি ফাত। কিনিয ভনধে ভাঔন এফিং ওািা মোি মদনে 

তায ভনধে ওাযাকানযয তযওাযী কযভ ওযত। ঔাফানযয এই আনেী আনোিন 

মওিুমদন র্রনত থানও। নয তায উয মননলধাজ্ঞা আনযা ওযা ে। মওিুমদন 

কভাভফামতয আগুনন মোি, ভাঔন  ভমযনর্য ভন্বনে, র্ািনী বতযী ওনয 

তযওাযীনত মদনে তযওাযী ুস্বাদু ওযা ত। এফ ওাি র্যভ কফআইনী োয 

ওাযনণ ঔুফ ওভ মদনই তা ওযা ত। 

 

কারাগানরর াুয়া 
কভাভফামতয মুক শুরু নর ওানরয নাস্তা যািওীে নে মাে। উনয আমভ উনল্লঔ 

ওনযমি কম, ওানরয নাস্তাে দুই ম াউরুমি  মততা ওমপ মদত। স্বচ্ছরতায 

ভনে ফাইনয কথনও ভাঔন িে ওনয আনাননা ে। ভাঔন মদনে ুযাতন াউরুমি 

কফ ুস্বাদ ুরাকত। কভাভফামতয মনুক রুমিনত ভাঔন রামকনে কযভ ওনয কনো ত। 

মা ঔুফই ুস্বাদু ত। এওিন ভিুামদ াথী কফওাযীয ওানি অমবজ্ঞ মির। ক 

ারুো ঔাোননায ফেফিা ওনয। কওাথা কথনও ক এওমি মর্ওন যম এফিং এওমি 

াত্র কিাকাড় ওনয। যময এও ভাথা কনরয িানদয করাায নঙ্গ কফেঁনধ অয 

ভাথাে াত্রমি কফেঁনধ ভামি কথনও াভানে উনয ঝুমরনে কদে। তাযয ানত্রয নীনর্ 

কভাভফামত জ্বারাে। কই ানত্র ভাঔন কযভ ওনয তায ভনধে মর্মন জ্বার কদে। তাযয 

াউরুমি ামনয ভনধে র্ূণচ ওনয ভাঔননয ভনধে কিনড় মদনে ঔুফ বারবানফ যান্না 

ওনয। পনর মফযর  মফস্ভেওয ারুো বতযী ে। াথীনদযনও তা কঔনত কদো 

ে। দুমদন মচন্ত এই ারুো ঔুফ আগ্রনয ানথ ঔাো ে। মওন্তু নয এয মফরুনদ্ধ 

মওিু মওিু ভানরার্না শুরু ে। কওউ কওউ তা ওােঁর্া োয কদাল কদে। 

ভতমফনযানধয ওাযনণ কফম মদন মচন্ত ারুো তায িারুো (জ্জরে) কদঔানত 

ানযমন। তািাড়া কভাভফামতয উন্নত মুক ঔুফ অল্প ভে িােী ে। 
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েচব াজরাং জন্টানর ভুো মুরগী 
ঈনদয মদন ওাশ্মীযী বাইনদয নঙ্গ াক্ষাত ে। তানদয মযফায আভানদয িনে 

ভুযকীয ুস্বাদু বুনা ককাত াোে। তে ওথা এই কম, ঔাোয ভে ককানতয 

স্বাদ ওভ এফিং আল্লায যভনতয স্বাদ অমধও উরমব্ধ মচ্ছর। কওাথাে এই 

মনমচাতননয কতচ! আয কওাথাে এই উেঁর্ুভাননয ঔাদে! ফাস্তমফওই তা এওভাত্র আল্লা 

তাআরাযই অনুগ্র। ওাযাকানযয ফেফিাও নীফ মিং-এয ওানন এওথা কৌেঁনি 

মাে। ক ওাশ্মীযীনদয উয াক্ষানতয ভে ওাযাকানয মওিু আনায ফোানয 

মননলধাজ্ঞা আনযা ওনয। অমত ওনোযবানফ কই মননলধাজ্ঞা ফাস্তফােন ওযা ে। 

পনর ওাশ্মীযী ভুরভানকণ আভানদয িনে মওিু যান্না ওনয আননর ে তা মপমযনে 

মননে কমনত ত, নতুফা ওাযাকানযয ওভচর্াযীনদযনও ঔাোনত ত। মননলধাজ্ঞায 

ূনফচ আভানদয মনওি প্রর্ুয মযভানণ ওাশ্মীনযয আনর আত। মওন্তু মননলধাজ্ঞায 

য এ ফমওিুই ফাধাগ্রস্ত ে। 
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     ফচাফিােই ভস্ত প্রিংা িকতভূনয প্রমতারও আল্লায। 

 

উন্নে খ্াবার 

কনাফামনীয করাওনদয িনে ফযাে প্রাতেমও ঔাফায কথনও মওিু ওনয িাওা 

ফােঁমর্নে কযনঔ কওান মফনল মদনন ফা উৎফওানর মঞ্চত কই িাওা মদনে 

উন্নতভাননয ঔাফায বতযী ওযা ে। এঔানওায কনাযা এনও ―ফড় ঔাফায‖ ফনর। 

ামওস্তাননয কনাফামনীনত এরূ ফড় ঔাফায বতযী ওযা নে থানও। আভযা এই 

মযবালা ফচপ্রথভ ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টানয এন শুমন। ঈনদয এওমদন ূনফচই 

আভানদযনও িানাননা ে কম, আকাভী ওার আনানদযনও ফড় ঔাফায কদো নফ। 

ওানরয নাস্তা ূনফচয ভতই কদো ে। তঔন আভযা ফুঝনত াময কম, ফড় ঔাফায 

শুধুভাত্র এওনফরা কদো নফ, াযামদন নে। 
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দুুযনফরা যান্নাখনযয দামেনে মননোমিত বনেযা াধাযণ মনেনভয মফযীত 

ওনেওমি কডক এফিং ামতর মননে আন। কগুনরা ঢাওনা মদনে ঢাওা মির। 

ইমতূনফচ আভানদয ঔাফায আত ফড় এওমি ফারমতনত ওনয। আিনও ফারমতয 

মযফনতচ ফড় ঔাফানযয মনদচনরূন এফ কদঔা মামচ্ছর। তঔননা ঔাফায ফন্টন ওযা 

েমন এভন ভে এও ওাশ্মীযী ভিুামনদয কি ফেথা শুরু ে। প্রর্ণ্ড ফেথাে ক 

কড়াকমড় ঔামচ্ছর। অনে ওনেদীযা মডউমি যত ান্ত্রীনও এওথা িানানর ক ির্চামযিং 

কন্টানযয কনা ওম্পাউণ্ডাযনও কডনও আনন। ওম্পাউণ্ডায ভনদয কনাে ফুদ নে 

িুমিয মদন ওািামচ্ছর। এভমননত ক মির ঔুফ অতোর্াযী  ওট্টয মন্দু। ক ঐ 

ভুিামদনও কভমডওোর রুনভ মননে মকনে র্যভবানফ মনমচাতন র্ারানত শুরু ওনয। 

অুি ভুিামনদয মর্ৎওায ভগ্র ির্চামযিং কন্টানয গুিমযত নত থানও। কর  

ওাভযাে অফিানযত ভিুামদ ওনেদীযা তায মর্ৎওায শুনন অমিয নে নড়। ঈনদয 

আনন্দূণচ মদনন এওমদনও তাযা ত্রুয ানত ফন্দী, অযমদনও এই ভভচন্তুদ 

অতোর্ায! কফময বাক াথী মফিানাে ভুঔ গুনি রমুওনে ওােঁদনত থানও। তানদয 

ভনধে প্রমতফাদভুঔয োয মযনফ ৃমি ে। মনমচাতন র্ারাননায য কই 

ভুিামদনও কনর মপমযনে আনা নর তায অফিা কদনঔ ওর ভুিামদ দুঃঔ-

কফদনা  ওান্নাে কবনঙ্গ নড়। ওাযা ওতৃচক্ষ তানদযনও াভরাননায কর্িা ওনয। 

মওন্তু ওনর ঔুফ উনত্তমিত  কিাধামন্বত মির। ভিুামদযা কদালী ওম্পাউণ্ডাযমিনও 

ভাযায িনে প্রস্তুত ে। ওাযা ওতৃচক্ষ ক্ষভা প্রাথচনা ওনয ঔাফায মফতযণ ওনয। 

মওন্তু কওউ ক ঔাফায গ্রণ ওনয না। মদনও কই ঈনদয মদন াক্ষাতপ্রাথচীনদয 

িনে কওান মওি ুমননে আা মনমলদ্ধ মির। মওিুক্ষণ য কফ কডক এফিং ামতর 

মপমযনে কনো ে। আয মদনও ভুিামদকণ ঈনদয মদনন কু্ষধাতচ কি আয 

মফলাদগ্রস্ত অন্তনয মননিনদয অতীত স্ভযণ ওযনত থানও। 

 

 েচব াজরাং জন্টানর জিনের পশ্চাদ্ধাবে 

ির্চামযিং কন্টানয কফময বাক ভুিামদ ঔুফ মত্ন ওানয ইফাদত ফনন্দকীনত মরপ্ত 

থাওনতন। াধাযণ করানওযা মফত্র ওুযআননয কওান কওান আোনতয মেও 

তাপীয না িানায ওাযনণ কওফরভাত্র ফামেও মদনও রক্ষে ওনয এ ধাযণা কালণ 

ওনয কম, দুঃভনে কফম ইফাদত ওযা ভুমযওনদয ন্থা; তানদয এই ধাযণা মেও 
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নে। মফত্র ওুযআনন ভুমযওনদয ফোানয ফরা নেনি কম, তাযা শুধুভাত্র মফনদয 

ভে আল্লানও কডনও থানও। আয স্বাবামফও অফিাে তানও বুনর মাে। উযন্তু 

অনেনদযনও তায ানথ যীও ওনয থানও। মওন্তু ভুমভননয অফিা এই কম, তাযা 

ফচাফিাে আল্লানও ডানও। এভমনবানফ মফনদয ভনে আল্লানও ঔুফ কফম 

ডাওা, তায দযফানয কযানািাযী ওযা, তাফা-ইনস্তকপায ওযা, তায াামে 

ওাভনা ওযা, ইা ভুমভন ফান্দায মফনল গুণ। কমভন, আল্লা াও ইযাদ 

ওনযনিন, 
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(অথচাৎ, যাূর এফিং তােঁয র্য ঈভানদাযকণ ফররঃ আল্লায াামে 

কওাথাে?)। 

মফনদয ভুূনতচ  ওিওয মযমিমতনত ভানুনলয অন্তয মফকমরত থানও, ভানুনলয 

অন্তয কথনও দুমনোয ক্ষণিােী বারফাায ভমযর্া দূয নত থানও, পনর ইফাদনতয 

মদনও ভননানমাক আওৃি ে। তায ইফাদত প্রাণফন্ত নে উনে। তনফ মওিু ালাণ 

হৃদে করাও এভন আনি, মাযা ভুীফনতয ভে ূনফচয তরুনাে অমধও ামষ্ঠ 

নে নে, তানদয অন্তয ভাযাত্মওবানফ মফনদ্রাী নে উনে, এভন মযমিমতয 

মওায ো ভামফজ্জনও। আল্লা াও এই অফিা কথনও কপামত ওরুন। 

ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টানয কওান কওান াথী প্রথভমদনও অমধওানয ইফাদত 

ওযনত থানওন। তা কদনঔ অনোনে াথীযা উৎামত ে এফিং ওনেওমদননয 

মবতয মযনফন ফোও মযফতচন দৃমিনকার্য ে। (প্রওৃতনক্ষ ভুিামদনদয িনে 

ফচাফিাে ঔুফ কফম ইফাদত ওযা উমর্ত। ওাযণ স্বীে ভননও মিানদয িনে 

অনুপ্রামণত যাঔা এফিং ত্রুনদয উয মফিেী ো উবেমিই আল্লায াামে মবন্ন 

ম্ভফ নে। আয আল্লায াামে রানবয িনে মনেোত  আভর মফশুদ্ধ ো 

মনতান্ত িরুযী। ুতযািং কম ওর ভুিামদ নাভাম, কতরাোত  মমমওনযয 

ফোানয গুরুে কদে না, তাযা ঔুফ তাড়াতামড় মিাদ কথনও দূনয নয মাে। তাযা 

শুধুভাত্র নানভয ভুিামদ থানও।) 

াথীযা কমফ ইফাদনতয প্রমত অমধও মত্নফান ে তা এই কম, কফী কফী ওুযআন 

কতরাোত, গুরুেওানয আল্লায মমমওয, মনেমভতবানফ তাাজ্জুদ  অনোনে 

নপর আদাে ওযা, ধাযাফামও নপর কযামা যাঔা এফিং দুআ ইউনুনয ঔতভ ওযা। 
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আল্লা তাআরা ভানফ প্রওৃমতনত প্রমতদ্বমন্দ্বতা  প্রমতনমামকতায বফমিে কযনঔনিন। 

ুতযািং াথীযা রুমওনে রুমওনে ইফাদনতয ভনধে যস্পয প্রমতদ্বমন্দ্বতা ওযনত থানও। 

প্রনতেনও অননেয তরুনাে ইফাদনতয ুণেভে এই কক্লন মননিনও অমধও মযভানণ 

অফতীণচ ওনয। কওান কওান াথী এওাধানয র্মল্ল মদন নপর কযামা যানঔ। কওউ 

কওউ মনেমভতবানফ অতীনতয নাভাম-কযামা ওামা যনত থানও। অনননও আোনতয 

মীপা রক্ষফায নড়। কাভফায  ফৃস্পমতফানয ইফাদনতয প্রমত মফনলবানফ 

গুরুোনযা ওযা ে। প্রাে ওর াথী কযামা যানঔ। এ ফোানয এত দৃঢ় মযনফ 

ৃমি ে কম, কওউ উিযফত কযামা যাঔনত না াযনর মননিনও অযাধী ভনন 

ওযত। ক অনেনদয ম্যুনঔ ানাায ওযা কথনও মফযত থাওত। অথর্ 

াভমগ্রওবানফ উৎা দান ওযা িাড়া কওান প্রওায ওনোযতা ফা ফাধেফাধওতা মির 

না। মওন্তু মযনফ মননিই মননিয থ মনধচাযণ ওনয কনে। ইফাদনতয প্রমত 

অতেমধও গুরুে প্রদাননয এই ভনে ভমুিরানবয িনে মফমবন্ন মীপা াে শুরু 

ওযা ে। এায নাভানময য অমধওািং াথী মনমদচি িংঔোে- 

يرو  ص 
َّ
ما جين ُْ ن 

ى إا
ا
ْنل
ا ْ
ما جمل ُْ هلو ن  ك 

نا
ْ
ما جي ُْ ن 

ا هللاو إا
ا
ن ْسبو  حا

     এয মীপা াে ওযত। অননওফাযই কাো রক্ষফায দুআ ইউনু াে ওযা 

ে।.... এয মীপা রক্ষ রক্ষফায ওনয াে ওযা ে। কওউ ূযানে আনপার 

এফিং ূযানে মিন ড়নত ফরনর তা ঔুফ গুরুেওানয ড়া ে। ভুমিরানবয 

িনে মীপা ুযা ওযায য াই যফতচী ধান মিন আেে ওযায আভর শুরু 

ে। আনর আভামরোনতয এওমি মওতাফ মওবানফ কমন ির্চামযিং কন্টানযয মবতয 

কৌেঁনি মাে। তানত মিন আেে ওযায মওিু আভর করঔা মির। কওান কওান াথী 

এই মওতাফ াে ওনয। তাযনয অগ্রশ্চাত না কবনফ কর্াঔ ফে ওনয মিননয 

মিনন করনক মাে। আমভ তানদযনও ফুঝাই কম, আনাযা মননিযাই কতা ফন্দী। 

এভতাফিাে অনে ভাঔরুওনও ওনেদ ওযায মর্ন্তা অনথচও। মওন্তু াথীযা এয ধাোে 

নড় মাে। ভূরত এই আগ্রনয মিনন ভুমিরানবয ফানা তযঙ্গামেত মচ্ছর। তাযা 

ভনন ওযমিনরা কম, মিন আেে ওনয তানদয ওােঁনধ োয নে ওাযাকানযয ফাইনয 

র্নর মানফ। অননও আনরার্না মচানরার্নায য কওান কওান াথী কিায িফযদমস্ত 

অনুভমত মননে কনে। অথর্ আমভ কওানবানফই এ ওানিয নক্ষ মিরাভ না। কই 

ওমেন িােকাে াথীনদয ওথা না কভনন উাে মির না। 



 

[171] 

 

মাই কাও, ঔুফ কিানয কানয মিন অধীন ওযায আভানরয ধাযা শুরু ে। ওনেও 

িন াথী মনি মনি কনর রুমওনে ূযা মিন াে ওযনত থানও। কওউ কওউ অমধও 

ানয কযামা যানঔ এফিং মর্মনয যফত দ্বাযা ইপতায ওযনত থানও। কওউ রফণ 

ঔাো কিনড় কদে। কওউ আফায াথীনদয ানথ ওথা ফরা ফে ওনয কদে। মওন্তু 

মিন ঔুফ ফুমদ্ধভান। তাযা কল ভুূনতচ এন আয ধযা কদে না। এমি মির াথীনদয 

ভন্তফে। আমভ ফরতাভ, মিনযা কতা আনানদয মননে াাাম ওনয। তাযা তানদয 

ন্তাননদযনও ফনর, কফিা, র্র, আি কতাভানদযনও ওনেওিন াকর কদমঔনে 

আমন। মাযা মননিযা ফন্দী নে আভানদযনও ফন্দী ওযায িনে িার কপরনি। 

আভযা উা ওযা নত্ত্ব াথীযা ঔুফ দৃঢ়তায ানথ মিন অধীন ওযায িনে 

মননিনদযনও ক্লান্ত োন্ত ওযনত থানও। তাযা আভানও ীড়াীমড় ওযনত থানও 

কম, আমন এই আভর শুরু ওরুন। ওাযণ, আভযা আা যামঔ কম, আমন এই 

আভর ওযনর ানথ ানথ ওাি নফ। 

াথীনদয ীড়াীমড়য ওাযনণ ―কওাি বরোর‖ ওাযাকানয মতনমদননয এওমি 

আভর আমভ শুরু ওময। দুমদন দ'ুযাত াে ওযায য তৃতীে অথচাৎ কল মদন 

অওস্ভাৎ ওাযাকানযয করাওনদয নঙ্গ ভুিামদনদয ভাযাভামযয অফিা ৃমি নে 

মাে। আমভ িংফাদ কনে মীপা কিনড় মদনে রামে ানত মননে ফাইনয কফয ই। 

এযয আয ওঔন এভন আভনরয মিনন মড়মন। ফযিং এ ফোানয 

অনেনদযনও ফুঝানত থামও এফিং ফাযণ ওযনত থামও। ফাদাভীফানকয ির্চামযিং 

কন্টানয কওান কওান াথী এই িাতীে আভর ওযায ভে উময র্া  বনেয 

অমবনমাক ওনয এফিং এনও বার রক্ষণ ভনন ওযনত থানও। আয কওান কওান াথী 

এনও এওাধানয ফন থাওায ওাযনণ কোনয র্া ফনর আঔো কদে। আভরওাযী 

াথীযা মাফতীে অমীপাে ফেথচ ো নত্ত্ব মওমভোকীযনদয (স্বণচ বতযীওাযীনদয) 

নোে দৃঢ়তায ানথ মননিয ওানি মরপ্ত থানও। ফাদাভীফানকয ―কওাি বরোর‖ 

ওাযাকানয তাযয ―মতায‖ ওাযাকানয এই মযেভ র্রনত থানও। মতায 

ওাযাকানয তাযা করাওর্কু্ষ কথনও অদৃে োয এওমি আভর কনে মাে।  

এওিন াথী ওনেওমদন মচন্ত শুধু কঔিুয কঔনে কযামা যানঔ এফিং ইপতায ওনয। 

প্রতে কযানদয ভনধে ফন ওনেও খন্টা ওনয আভর ওযনত থানও। কনলয মদন খানভ 

কননে উনে আভর কল ওনয াথীনদযনও ডাও মদনে মিজ্ঞাা ওনয, আভানও মও 

কদঔা মানচ্ছ? াথীযা ফনর, ূনফচয কথনও বার কদঔা মানচ্ছ। এনত ক অতেন্ত 
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কনযান নে কযাদ কথনও মবতনয র্নর আন। তায ইচ্ছা মির, ক অদৃে নে 

ওাযাকানযয ফাইনয র্নর মানফ, আয মবতনয আনফ না। এ ধযননয প্রনতেও খিনায 

য আভরওাযী াথীযা মননিয কওান এওমি বুর আমফষ্কায ওনয ফরত কম, আভর 

কতা ঔুফ মিারী মির, মওন্তু ড়ায ভে আভায অভুও বুর নেমির। কমভন, 

মওমভোকীয (স্বণচ বতযীওাযীযা) াযা িীফন আাে আাে কথনও অফননল ফেথচ 

ভননাযথ নে ভৃতুেফযণ ওনয এফিং িীফননয প্রনতেও ফেথচতায য এওথা ফনর 

মননিনও প্রনফাধ কদে কম, এওমি ভাত্র িোনওয ওভ কফম নেমির। মেও এওই 

অফিা আভানদয মীপা াকর াথীনদয মির। 

আভানদয এওিন াথী এওাধানয র্মল্ল মদন কযামা কযনঔ মিন অধীন ওযায 

অতেন্ত ওিওয এওমি আভর ওনয। ক আভর অনুমােী ফচনল যানতয দুিা, 

মতনিায মদনও মিন ামময নে ধযা কদোয ওথা। কনলয যানত আভর ুযা 

োয য মনেমভতবানফ ক দুআ াে ওযনত থানও, মওন্তু যাত দুিা, মতনিায 

মদনও তানও মনদ্রাে কনে ফন। কবানয নাভানময িনে উনে, ক মননিনও এওাওী 

কদঔনত াে, াথীযা িাননত কনয ফনর, অননও মিনই এনমির, মওন্তু কতাভায 

অনক্ষাে ফন কথনও কথনও তাযা র্নর ককনি, আয তুমভ খুমভনেই থাওনর। মতায 

ওাযাকায কথনও ূনযাে কওাি বরোর মকনে আভামরোনতয ধাযা র্রনত থানও। 

মওন্তু মঔন ুড়ঙ্গ ঔনননয ওাি শুরু নরা, তঔন আভনরয (ওানিয) ফেস্ততা 

াথীনদযনও আভামরোত কথনও াভমেওবানফ মনস্কমৃত কদে। 

 

জমথযা  

শ্রীনকনযয ফাদাভীফানকয ির্চামযিং কন্টানয এভন অননও খিনা খনিনি কমগুনরানও 

ভননাভুগ্ধওয আঔো কদো মাে। আমভ মতায ওাযাকানয অফিানওানর ওাযাকানযয 

কফদনাদােও মযনফনও নীে ওযায িনে এ ওর খিনা মরমফদ্ধ ওময। 

ৎনথয ফন্দীনদযনও কগুনরা শুনাই। প্রফে শুনন ৎনথয ফন্দীনদয ভুঔভণ্ডনর 

াময দীমপ্ত িমড়নে নড়। এফায মনন, আমন তে খিনা ম্বমরত যাত্মও এই 

করঔা াে ওরুন এফিং তা কথনও কই মক্ষা গ্রণ ওরুন, মা এই করঔায ভরূ 

উনেে। 
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ুনবদার েীব জাং 

বাযত এভন এওমি কদ, কমঔানন মভথো ঔুফ নিই ফরা মাে। অথর্ তে ফরায 

িনে তওচতাভূরও অননও ফেফিাই গ্রণ ওযনত ে। এনদনয িংঔোকমযষ্ঠ করাও 

মভথো ফরনত অবেস্ত। মভথো তানদয িীফননয অমফনচ্ছদে অঙ্গ। এঔানন কওউ তে 

ফরনত র্াইনর প্রথনভ ডানন-ফানভ কদনঔ, ওণ্ঠস্বয নীর্ু ওনয, কোতায ওাননয ানথ 

ভুঔ রামকনে তনফ মকনে কোতা ফিায ভুনঔয তীে দুকচেমুি ফাতানয ানথ নতেয 

ুকমে অনুবফ ওনয। এঔানন মভথো িীফননয এও আফেওীে অঙ্গ এফিং পোন। 

পনর তায ধযন  ভান মফমবন্নযওভ নে থানও। কওউ কিনন ফুনঝ মভথো ফনর, 

আয কওউফা না কিনন না ফুনঝ। কওউ মননিয প্রবাফ-প্রমতমত্তয িনে এভন ওনয, 

কওউফা কদনয প্রবাফ ফৃমদ্ধয িনে। আভায ইমণ্ডোন কনাফামনীয এও 

ামফরদানযয নঙ্গ াক্ষাৎ ে। ক ফনর, আনাযা ইমণ্ডোয নঙ্গ রড়াই ওনয 

াযনফন না। ইমণ্ডো মফযাি ফড় মি। ইমণ্ডোয মনওি মত্র কওামি বনে যনেনি। 

তায ওথা শুনন আমভ আত্মিংমভ ওযনত াযরাভ না। আমভ ফররাভ, মত্র কওামি 

মও ওনয ম্ভফ! তানর কতা এঔানওায প্রমত মতনিননয এওিন বমনও নত 

নফ। অথর্ এ কদন কদড় কওামি অক্ষভ করাও যনেনি। প্রাে এও কওামি এইডনয 

কযাকী যনেনি। নাযীয িংঔো ুরুনলয কর্নে কফনড় র্রনি। মফযাি িংঔেও মশু 

যনেনি। তঔন ামফরদাযিী ফনর, মেও আনি মত্র কওামি নে, মফ কওামি। ক এও 

ফানই দ কওামি বনে মকনর কপনর। আমভ মফ কওামি োয ফোানয আমত্ত 

ওময। মওন্তু ক তায ওথায উয অির থানও। 

ফাদাভীফানকয আভচী এনরানকন কন্টায (মিজ্ঞাাফাদ কওে)এয মযর্ারও মির 

নমফ মিং নানভয এও ুনফদায। মওন্তু আনর ক ফড় ফদনীফ মির। আভযা তায 

মনওি কথনও ােঁর্ ভান ভাত্র এওমি তে ওথা শুননমিরাভ। তািাড়া ক ওঔনই 

তে ফরায ওি স্বীওায ওনযমন। তায ওথাফাতচা  র্ারর্রন কদনঔ ভনন ত কম, এ 

করাওমি ইমণ্ডোয ওৃমি-ওারর্ায  বেতায িীফন্ত রূ। তায ফনর্নে ফড় বফমিে 

এই মির কম, ক ভদান ওনয মভথো ফরনতা। অথর্ আভানদয অমবজ্ঞতা আনি 

কম, কফময বাক মন্দু ভদান ওনয তে ফনর। ওাযণ, ভদ ভমস্তষ্কনও উনট কদে। 

ফড় ফড় অমপায যানত ভনদয কনাে ফুদ নে মঔন ওনেদীনদয ওনক্ষ র্ক্কয 

রাকাত, তঔন তাযা অননও গুরুেূণচ ককান ওথা ফনর কদে। তানদয কনাগ্রস্ত 
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অফিাে কফময বাক ওথা তে ে। অথর্ স্বাবামফও অফিাে তানদয কওান ওথাই 

তে প্রভামণত ে না। 

আয ভুরভাননদয অফিা মির এয মফযীত। তাযা ভদান ওনয মভথো ফরনতা, 

মওন্তু নমফ মিং তায ভমস্তনষ্ক মধা  উটা উবেমদনও শুধভুাত্র মভথোই িংযক্ষণ 

ওযনতা। পনর ফচাফিাে মভথো ফরা তায িনে নিই ম্ভফ নতা। ক মঔন 

কন্টানয প্রনফ ওযনতা, তঔন দযিা কথনওই মওিু ফরনত ফরনত আত। আয 

আভযা ভানমওবানফ মভথোয দুকচে কানায িনে প্রস্তুত নে থাওতাভ। ক 

আভানদয মনওি এন এনওওিননও এবানফ ডাওনতা, ােঁ বাই! ত্রওায 

(ািংফামদও), ােঁ বাই! পনিাগ্রাপায, ােঁ বাই! ওভাণ্ডায ইতোমদ। তাযয আভানদয 

ওরনও এওমত্রত ওনয মর্মহ্নত ওনয ওনয মভথো ফরত। ওঔননা ফরত, আমভ 

আনানদয মফলনে আনরার্না ওযায িনে অমতেয ামওস্তান মামচ্ছ। ওঔননা ক 

িামতিংনখয করাওনদয ানথ কদঔা ওনয আত  তায ফৃত্তান্ত কানাত। 

এওফায ক ১৫ মদন কানেফ থানও। মপনয এন আভানদযনও ফনর, আমভ ামওস্তান 

খুনয এনমি। কতাভানদয ওনরয মতায নঙ্গ কদঔা নেমির। আভানদয এওিন 

াথী ফরর, আভায আব্বায ানথ মও কদঔা নেনি? ক ফরর, ােঁ, ক কতা 

মফনলবানফ কদঔা ওনযনি। আভায াথী ফরর, আভায আব্বা কতা অননও মদন 

ূনফচই ইনন্তওার ওনযনিন। নীফ মিং কামর মদনে ফরর, তানর ক েত কওান 

নওর ভানুল ামেনেমির। 

এওফায ক আভানদয কনর আন। আভযা তঔন নাভাম ড়মিরাভ। ক আভানদয 

নাভাম কদঔনত থানও। আভযা নাভাম কল ওযনর ক ফরর, কতাভযা বুর মদনও ভুঔ 

ওনয নাভাম ড়মিনর। কতওারই আমভ শ্রীনকয নয মকনেমিরাভ। বাফরাভ আি 

ভুরভাননদয নাভাম নড় কনই। ভমিনদ মকনে নাভাম ড়রাভ। তাযা কতা 

অনেমদনও ভুঔ ওনয নাভাম ড়মির। কতাভযা কতা আশ্চমচ করাও! মননিয ধভচ 

ম্পনওচ কতাভানদয এতিুওু জ্ঞান কনই। ঐ ফদনীনফয তথে মির অদ্ভুত। ক 

ফরত, ামওস্তান  বাযনতয মদু্ধ ে ৭৪‖এ। তানত অননও করাও ফন্দী ে। 

ফন্দীনদয ওোম্প আমভ মযর্ারনা ওযতাভ। বাযনত ভুরভাননদয িংঔো ৮০ রাঔ 

মির, এঔন ৭ কওামি নেনি। ক আভানদয মনওি তায িীফননয কনািংযাভী ঔুনর 

ঔুনরই শুধু নে ফযিং অমতযমিত ওনয ফরত। আভযা রমজ্জত তাভ। মওন্তু ওার 
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আমভ মঔন ইমণ্ডোয ফনর্নে ুনানভয অমধওাযী মন্দু কনতা নযীভা যা এয 

কপ্রনভয দাস্তান মফমফমনত শুনরাভ, তঔন আভায মনমশ্চত মফো র কম, মন্দু 

ভানিয বদ্রতা  মফত্রতা নাভও ফস্তুনতা শুধুভাত্র কঙ্গা  মভনুা নদীয িনেই 

উৎকচীত। ৃমথফীয ফুনও মায নমিয াো ওমেন। 

ক মঔন ওথা ফরত, তঔন প্রনতেও নেয য ভা-কফাননও কামর কদো িরুযী 

ভনন ওযত। আনাযা তায ওথাফাতচায দুমি ভাত্র রাইন প্রতেক্ষ ওরুন। তায কামরয 

িােকাে ি (*) মর্হ্ন মদমচ্ছ- 

ইোয, আভানদয কবনচনভন্ট ফড় x, কতাভানদয ভত ওথায পুরঝুমযনদয িনে এঔানন 

মতন‖ x কনাফামনীয করাও যনেনি। আয আভযা ৭ িন x মএভময করাও 

যনেমি। ঔাফায যান্না ওযায িনে x ৃথও। 

এওফায ফাফযী ভমিদ ম্পনওচ ওথা মচ্ছর। ক ানথ ানথ কল্প বতযী ওনয 

কপরর। ক ফরনত রাকর, আমভ অনমাধো কমতাভ, আমভ মননি কদনঔমি কঔানন 

ভমিদ  ভমন্দয দুনিাই মির। দুনিা এনওফানয াাাম এফিং কিাি মির। এওিন 

করাও র্ােঁদা মদনর দুনিাই ফড় ওযা ে, পনর ঝকড়া শুরু ে। 

ফাফযী ভমিদ মননে ঝকড়ায এই ওামনী ক িাড়া েত আয ওানযা িানা মির না। 

আভযা ােঁর্ ভা তায মভথোয অওরোণ ে ওযনত থামও। মওন্তু তায িনর মানওই 

কনেমি মভথুু্মওই কনেমি। মন্দুনদয ভনধে এত অমধও মযভাণ মভথো কওন, তা 

অনে কওান ভে ফরফ ইনাআল্লা। কভাি ওথা এই কম, ক ােঁর্ভান অিংঔে 

মভথো ফনর। তায ভনধে আভায কম ওেিা স্ভযণ আনি কগুনরা করঔা নর যভে 

যর্নায এওমি গ্রন্থ বতযী নে মানফ। তনফ ক এওমি তে ওথা ফনরনি। কই 

তেমি উনল্লঔ ওযাই ইনানপয দাফী। এওমদন এওমি িংফাদ আন। ক এ ম্পনওচ 

অমবভত ফেি ওযমির, তঔন আভানদয এওিন াথী তানও উনত্তমিত ওযায িনে 

ফররঃ িনাফ এনত ওনয ইমণ্ডোয ফড় দুনচাভ নফ। ক াই ফনর কপররঃ ইোয, 

ফদনাভ কতা তায ে, মায মওিু ম্যান থানও। 

োেী বন ফারী 
মও নাভ? কওাথাে ধযা নড়নিা? ওতগুনরা বনে কভনযনিা তুমভ? ওত িাওা 

কনত? এফ প্রনেয উত্তয আভানদযনও মদনযাত মদনত ত। আভযা কিাি কিাি 
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মমিযা দৃ কনর ফন্দী মিরাভ। আভানদয দচনাথচীনদয াময কফেঁনধ থাওত। প্রথনভ 

োয নে থাওত ান্ত্রীযা। এযয কওান অমপায আত। কওান কওান অমপায 

আভানদয কদমঔনে মননিয ফাাদুযী কপািাননায িনে অনে ফে ুঅমপাযনও কডনও 

আননতা। কদঔানতা কম, আভযা এভন বোনও ন্ত্রাী াওড়া ওনযমি। এই 

মযমিমতয ওাযনণ আভযা এতই মফযি  কু্ষন্ন মিরাভ কম, আভানদয মনওি 

মর্মড়োঔানায শু বার ভনন মচ্ছর। তাযা মনফচাও োয ওাযনণ 

তাভাাওাযীনদয ভতাভত কানা কথনও মনযাদ থানও। আভানদয দুযাফিা মির কই 

শুনদয ভত ফা তায কর্নে অমধও। উযন্তু আভানদযনও তানদয প্রনেয উত্তয 

মদনত ত। মননফচাধনদয ওথা শুননত ত। এওফায কতা এযা ীভা িামড়নে মাে। 

ইমণ্ডোন আমভচয এও অমপায ভমরানদযনও ানথ মননে আন। কই ভমরাযা 

ম্ভফত অমপায মির। তানদয াক্ষানতয ভে আভযা দমৃি অফনত ওনয দােঁমড়নে 

থামও। আভযা তানদয কওান ওথায উত্তয কদইমন। তাযা মনযা  কিাধামন্বত নে 

র্নর মাে। আভযা মননিনদয ভনধে যাভচ ওময। ানথ ানথই মদ্ধান্ত এফিং তা 

ফাস্তফােন শুরু ে। তাযয এও কর কথনও মফড়ানরয, মদ্বতীেিা কথনও িাকনরয, 

তৃতীেিা কথনও কখাড়ায এফিং র্তথুচিা কথনও অনে কওান শুয আোি আনত 

থানও। ান্ত্রীযা কদৌনড় আন। তাযা থাভাননায ূণচ কর্িা ওনয। মওন্তু এিানতা কওেীে 

মযলনদয মদ্ধান্ত মির। প্রনতেও াথী কর্াঔ ফে ওনয ভননানমাক মদনে তায াভথচে 

ভামপও কওান না কওান ে ওযমির। অফে আভায ভত আনামড় নীযফ মির। মওন্তু 

অন্তয তানদয ানথ যীও মির। ান্ত্রীযা অমপাযনদযনও িানাে কম, ামওস্তানী 

ন্ত্রাীযা অদ্ভুত অদ্ভুত ে ওযনি। তঔন অমপায মননিই র্নর আন। এঔানন 

তঔননা অমফযাভ ে র্রমির। ক এন মিজ্ঞাা ওনয—এমও নচ্ছ? উত্তয াে—

আনক াযামদন ুরুল আত, আি ভমরাযা এননি। এমি কমন মর্মড়োঔানা, 

আয আভযা তায শু। এঔন আভযা শুয ডাওই ডাওফ। র্াই কমই আুও না 

কওন? 

কভািওথা এই ধাযা র্রনত থানও। এওিন ান্ত্রী ভনন ওনয কম, এযা আভায ানথ 

োট্টা ওযনি। আভায ানথযই কনর এওিন াথী ঔুফ দক্ষতায ানথ িাকনরয ভত 

ডাওত। আল্লায ইচ্ছা, মানও কমভন ইচ্ছা ফৃমি ওনযন। ান্ত্রীমি ে শুনন বে কনে 

কমত। এওফায ক অমপাযনও ানথ মননে আন। অমপায এন আভানও ফনর, 

এই ান্ত্রীমি কতাভানদয মফরুনদ্ধ অমবনমাক ওযনি। এওথা ফনর ক ান্ত্রীয মদনও 
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তাওাে। ান্ত্রীমি ফনর—োয ! এ আভানও ফওযী ফনর। আভায াথী ফনর, িনাফ 

আমন তায মদনও মননিই তামওনে কদঔুন—এনতা আস্ত ভানলু। কও ফনরনি এ 

ফওযী। আমভ মও তানও ফওযী ফরনত াময। অমপাযমি ান্ত্রীয ভুনঔয মদনও 

তাওানর তাযই াম কনে মাে। ক তায াম মনেন্ত্রনণয কর্িা ওযমির এফিং 

প্রবাফ মেও যাঔনত র্ামচ্ছর। ুতযািং ক তানদয উবনেয কথনও ভুঔ খুমযনে মননে 

আভানও ফনর, ােঁ, বাই! আমন ফরুন মও নেনি। আমভ ফররাভ, ান্ত্রীয ঔানভাঔা 

নন্দ নেনি। এভন মওিু কতা েমন। 

এফায ফাদ মদন এফ ওথা। আভানদয দচনাথচীনদয তানদয প্রনেয মফলনে ওথা 

র্রমির। প্রনতেও আকন্তুও কল প্রে ওযত এই কম, ঔাফায মভনর মও? আভযা 

ফরতাভ, মজ্ব ােঁ কভনর। তানরই তায অফিা ানট কমত। কওউ োনন্টয নওনি 

াত মদনে আিচ কদঔাত। কওউ উবে াত কওাভনযয উয যাঔত। আয ফাযই এও 

ওথা, এমি আভানদয মন্দুিান। ত্রুনদযনও কঔনত কদে। ামওস্তানন আভানদয 

ওনেদীনদযনও কঔনত কদে না। আভানদয এঔানন মনেভনীমত আনি। আভযা ওরনও 

ভানুল ভনন ওময। 

কভািওথা এও দীখচ ফিৃতা শুরু নে কমত। মফলাদগ্রস্ত অন্তয আয কু্ষধাতচ কি মননে 

আভযা তা শুনতাভ। ওাযণ, কঔানওায ঔাফায, ঔাোয কমাকে মির না। অনননও 

আফায “ঔাফায কভনর?” এওথা মিনজ্ঞ ওনযই ইমণ্ডোয উদাযতায উয দীখচ এও 

ফিৃতা ঝাড়নত থানও। কওউ এমি মিজ্ঞাা ওযত কম, ঔাফায কওভন ে? আভযা 

ওঔননা এওথা মর্ন্তা ওনয কম, ঔানায মও কদাল ফরফ, উত্তয মদতাভ, বারই ে। 

তঔন ক ূনযাে স্বকনফচ ফিৃতা শুরু ওনয মদত। মওন্তু ওঔননা ওঔননা আভযা 

মফযি নে ফরতাভ, এগুনরা কতা িাননাোয কঔনত ানয না। তঔন তানদয ধযন 

ানট কমত। ফরত, আভযা মও কতাভানদযনও মননিয নওি কথনও কঔনত কদফ? 

যওায মা মদনেনি তাই কতাভানদয কঔনত নফ। প্রনতেও মদন এই তাভাা র্রত। 

আভযা ঔাফানযয কদাল না ফরনর বাযনতয প্রিংা শুননত ত। আয কদাল ফরনর 

উত্তয মভরত, আভযা মও ওযফ? আভযা মও মননিয নওি কথনও কদফ। আভযা ভনন 

ভনন বাফতাভ, আল্লায কাওয কম, এযা বার ঔাফায কদে না। ওাযণ ফারুনত বযা 

রুমি আয ামননত মদ্ধ ঔাযা ফমি মদনেই মঔন এই ভুমযওযা এভন কঔািা 

মদনচ্ছ, তানর বার ঔাফায মদনর কতা তানদয ওত ওথাই না শুননত নফ। নযয 

মদন এওিন ভুমযও মঔন োনন্টয নওনি াত মদনে দক্ষ মল্পীয ভত ঔানা 
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কদোয িনে ইমণ্ডোয প্রিংা ওযনত থানও, তঔন আমভ ভনন ভননই উদুচয কই 

প্রফাদ আড়াই- 

 د و  امےش یک ا  ز یس

ا ین وبےل افز یس

 

-پ  

 (কদা ভান মও আযী, 
নানী কফানর পাযী)। 

 (এই প্রফাদ এভন ফেমিয িনে ফরা ে, কম াভানে উওায ওনয ীভাীন কঔািা 

মদনে থানও)। 
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 ঐজোজক াক্ষাৎকার 

 

আভীরুর ভুিামদীন মযত ভারানা ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায দাভাত ফাযাওাতহুুভ 

দীখচ িে ফৎয র্মব্ব মদন বাযতীে ওাযাকানয ফন্দী থাওায য অনরৌমওওবানফ 

ভুমিরাব ওনযন। ভুমিরানবয য ফচপ্রথভ ামক্ষও ―িােন ভুাম্যাদ‖ মত্রওানও 

কদো (গুরুেূণচ ৪৪মি প্রনেয মফস্তামযত উত্তয ম্বমরত) ঐমতামও াক্ষাৎওায 

 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আনায মযর্ে? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আমভ আল্লা তাআরায অমত নকণে এও ফান্দা, 

ভুাম্যাদ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইম োাল্লানভয উম্যত। আভায ভাতামতা 

আভায নাভ কযনঔনিন ভুাম্যাদ ভাঊদ আমায। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): মিানদয নঙ্গ আনায ওঔন 

মওবানফ ম্পওচ ে? 

ভারানা ভাঊদ আমায: িামভোতুর উরুমভর ইরামভো, আল্লাভা মফন নূযী 

িাউন, ওযার্ীনত অধেেন ওানর আমভ ফচপ্রথভ মিানদয ডাও শুননত াই। তঔন 

ামওস্তাননয মওিু ভুিামদ আপকামনস্তানন মান। তাযা িানভোযই িাত্র মিনরন। 

কঔানন মকনে ভারানা এযাদ আভাদ ীদ (যঃ)এয ―তামযনওয‖ 

(আনন্দারননয) ানথ মভমরত ন। আমভ কম ভে প্রথভ কেণীনত মড়, তঔন 

এওফায িাননত াময কম, িানভোয ুযাতন িাত্রাফানয ৩২ নম্বয ওনক্ষ এওিন 

ভুিামনদয ফোন নচ্ছ। আমভ কঔানন মকনে কদমঔ, অত্র িানভো কথনওই মক্ষা 

ভানওাযী, ািানফয যীভ এোয ঔান নাভও িােকায এওিন ভিুামদ ফোন 

ওযনিন। তায মনওি কথনও মিানদয ওথা আমভ প্রথভফায শুমন। মতমন ফরমিনরন 

কম, আনাযা ীত কথনও ফােঁর্ায িনে ীত ফস্ত্র নঙ্গ যাঔনফন। অভুও ধযননয কওািচ 
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যাঔনফন। কযভ র্াদয ানথ মননফন। তাযয আনানদযনও প্রমক্ষণ মননত নফ। 

তায এ ওথাগুনরা আভায ওানি ঔুফ বার রানক। তািাড়া আনাযা িাননন, 

ভাদ্রাাে থাওাওানর আভানদযনও মা মওিুই ড়ৃাননা ে, তায ভনধে মিানদয 

ুস্পি আনরার্না থানও, তাই কওান দ্বীনী মক্ষানওনেয তামরনফ ইরনভয মনওি 

মিাদ অমযমর্ত মওিু নে। তনফ মিানদয প্রমক্ষনণয এফ ওথা শুনন অন্তনয 

এওপ্রওানযয ুরও অনুবূত ে। তাযয ক ভনেয িংকেনগুনরা মওিু মওিু 

ভাদ্রাাে মিাদ মফলনে প্রমতনমামকতাভূরও ফিৃতায ফেফিা ওনয। আমভ তায কফ 

ওনেওমি প্রমতনমামকতাে অিংগ্রণ ওময এফিং মিাদ মফলনে ফিফে যামঔ। আমভ ক 

ভে তৃতীে কেণীয িাত্র মিরাভ। 

তাযয মঔন আমভ ৬ষ্ঠ কেণীনত মড়, তঔন মযত ভুপতী আভাদুয যভান 

ানফ (যঃ) প্রথভফায ভাদ্রাায ক্ষ কথনও িাত্রনদযনও আপকামনস্তান াোন। 

ম্ভফত এয মওিুমদন ূনফচই ভারানা িারারুেীন ক্কানীয ানথ তায াক্ষাত 

নেমির। তঔন তানদয ভনধে মদ্ধান্ত ে কম, মতমন িাত্রনদযনও মিানদ াোনফন। 

তাযা মনেভতামন্ত্রওবানফ তানত অিংগ্রণ ওযনফ। তাযয কথনও মফননূযী িাউনন 

মিানদয আনরার্না কিানযনানয র্রনত থানও। আমভ মননি মিানদ মাোয 

ূনফচ আভায ফিংনয মওিু করাওনও মিানদ মাোয িনে দাোত কদই। তানদয 

ভনধে আভায ওনেওিন বাই মির। তাযা আভায ূনফচ কঔানন মকনে প্রমক্ষণ 

মননে আন। তনফ িাত্র মাভানাে ড়াশুনায মদনও প্রফর কঝাও থাওায ওাযনণ এফিং 

আভায ভমুচদ মযত ভারানা ভপুতী রী াান ানফ (যঃ) কফময বাক 

ভে অধেেননয ওানি অমতফামত ওযায িনে আভায উয র্া প্রনোক ওযায 

পনর ওামচত তানত অিংগ্রণ ওযনত ামযমন। 

আমভ দাযা াদীনয যীক্ষা কদোয য পর প্রওা াোয ূনফচই মিানদয 

িনে প্রস্তুমত গ্রণ ওময। এিনে আমভ অননও ূফচ কথনওই প্রস্তুমত মননতমিরাভ। 

ূনফচই মিানদয উমুি কাাও বতযী ওনয কনই। আনযা অননও ফেফিা গ্রণ 

ওময। তাযয মযত ভারানা ভপুতী আফদু াভী ীদ (যঃ)এয যাভনচ 

আপকামনস্তান র্নর মাই। ফচপ্রথভ এও প্তা কঔাস্ত অঞ্চনর অমতফামত ওময। 

কঔাননই আমভ মনেোত ওময কম, ইনাআল্লা আমভ াযািীফন মিানদয ানথ 

িমড়ত থাওফ। এ ভে ভুিামদ ওোনম্প আমভ ওনেওমি ফোন ওনযমিরাভ। 
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কগুনরা ভুিামদনদয ভনধে ―মিানদয দাোত‖ নানভ প্রমমদ্ধ রাব ওনয। 

কগুনরা দ্বাযা ভানুনলয-উওায ে। তায অননওগুনরা ওোনি কফয ে। 

আপকামনস্তান কথনও মপনয আায য আমভ মনেভতামন্ত্রওবানফ মিানদয ানথ 

িমড়ত ই এফিং যফতচীনত প্রমক্ষণ গ্রণ ওময। ভিুামদনদয িনে 

তাৎক্ষমণওবানফ ―দানে ভুিামদ‖ নানভ এওমি মত্রওা কফয ওময। এভমনবানফ 

মিানদয অনোনে দামেনেয ানথ িমড়ত ই। এবানফ দাযা াদী কথনও 

পানযক োয ানথ ানথ আল্লা তাআরা মিানদয ানথ মনেভতামন্ত্রও  

ওামচতবানফ আভায ম্পওচ িুনড় কদন। মা এঔন মচন্ত কওান না কওানবানফ 

অফোত আনি। আল্লা তাআরায মনওি দুআ ওময, কমন ভৃতুে মচন্ত মিানদয 

ানথ ম্পওচ মেও থানও। আভায কওান ত্রুমিয ওাযনণ কমন আল্লা তাআরা 

ওঔন আভানও এ ভান আভর কথনও ফমঞ্চত না ওনযন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): মিানদয নথ আনায 

প্রমক্ষণ  দীক্ষায ওানি ওায ওায উনল্লঔনমাকে বূমভওা যনেনি? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ভাননুলয িীফন কেনন মফমবন্ন ফেমিে এফিং মফমবন্ন 

করানওয বূমভওা থানও। মওন্তু আভায এ ফোানয শুরু কথনওই এওমি স্বতন্ত্র 

মর্ন্তাধাযা যনেনি। আভায িীফনন অমবজ্ঞতা মত ফাড়নি আভায ক মফো অতীফ 

দৃঢ় নচ্ছ, আয তা এই কম, মতক্ষণ কওান ভানুনলয ঈভাননয ানথ ভৃতুে না নফ 

এফিং আল্লায মনওি ওামভোফ নে দমুনো কথনও মফদাে না মননফ, ক ভে মচন্ত 

তায ফোানয কওান প্রওানযয ভন্তফে ওযনত নর ঔুফই তওচতায ানথ ওযনত 

নফ। তাই কমফ ফেমিে এঔন িীমফত আনিন, আমভ তানদয ম্পনওচ মওিু 

ফরনত র্াই না। আল্লা তাআরা তানদয ওনরয ঈভাননও মনযাদ যাঔুন এফিং 

তানদয ওরনও মিানদয উয ওানেভ যাঔুন। তনফ আভায কমফ ফেু  াথী 

ীদ নেনিন, তানদয ভনধে এভন অনননওই যনেনিন, মানদযনও আমভ ওঔনই 

বুরনত াযফ না এফিং তানদয স্ভযণ কথনও আভায অন্তয ূনে ো ওঔনই আভায 

ভন কভনন কননফ না। আভায স্ববানফয ভনধে তানদয মফযাি প্রবাফ যনেনি। ফযিং 

তানদয স্ভযণ  তানদয মফত্র ঔুন অতেন্ত িমির ভুূনতচ আভায িনে া  

আায ঞ্চায ওনয। 
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ফচপ্রথভ ফেমিে, মায দ্বাযা আমভ ঔুফ কফম প্রবামফত ই, আভায িুিাপািা মিাদী 

িীফননয উয মায প্রবাফ ফনর্নে কফী, মায মনওি কথনও আমভ অননও মওি ু

মনঔমি, মতমন আভানদয ওভাণ্ডায আফদুয যীদ বাই (যঃ)। মতমন কঔানস্তই ীদ 

ন। আয ফচনল ফেমি, মায ওথা তীেবানফ আভায স্ভযণ ে, মতমন আভায অমত 

ুযাতন াথী, ফেু  র্য ওভাণ্ডায াজ্জাদ ীদ (যঃ)। এ দু‖িন িাড়া 

ীদনদয এও দীখচ মপমযমস্ত যনেনি। তানদয ভনধে ামওস্তানী, আপকানী  

আযনফয এভন অননও াথী আনিন, মানদয ওথা আভায স্ভযণ আনি এফিং স্ভযণ 

থাওনফ, ইনাআল্লা। তানদয ভনধে মাযা আল্লায ভওফুর, তানদয নথ আল্লা 

াও আভানও র্রায তাপীও দান ওরুন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ফন্দী োয ূনফচ আমন 

ািংফামদওতায রাইনন মও মও ওাি ওনযনিন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভায িনে ািংফামদও েমি ম্ভফত আভায ফন্দী 

োয য অমধও প্রমদ্ধ ে। অনেথা প্রওৃতনক্ষ আমভ ভাদ্রাায এওিন 

তামরনফ ইরভ। আল্লা তাআরা আভানও মিানদয ানথ মনফত দান ওনযনিন। 

কওান কওান উস্তানদয মফনল দৃমিদাননয পনর আভায ভনধে করঔায আগ্র িনন্ম। 

আমভ ফায ফিয ফেন মঔন ―িামভোতুর উরমুভর ইরামভো‖কত ড়তাভ, তঔন 

আভায এওিন ভুতাযাভ উস্তানদয উৎাদানন মযত আফূ ফওয মেীও 

(যামমঃ)এয িীফনী মননে এওমি প্রফে মরমঔ। প্রফেমি মতমন বদমনও ―িঙ্গ‖ 

মত্রওাে িামনে কদন। আভায িনে এমি মফযাি কৌবানকেয মফলে মির কম, 

িীফননয প্রথভ প্রফে এভন ভান ফেমিনেয উয নেনি। 

উযন্তু আভায ভুতাযাভ উস্তানদয অনুগ্র কম, মতমন া ফৃমদ্ধ ওযায িনে 

প্রফেমি বদমনও ―িঙ্গ‖ মত্রওাে প্রওা ওযান। তাযয কথনও ভনভকনি এই 

মফলেমি ফন মাে কম, মননিয ভননয বাফ মরনঔ প্রওা ওযায কর্িা ওযনত নফ। এ 

িনে িাত্র মাভানাে আভযা ােঁর্িন তামরনফ ইরভ মভনর এওমি ইরাী ওমভমি 

(শুমদ্ধ িংখ) কেন ওময। এই ওমভমিয রক্ষে মির যস্পনযয িংনাধননয মপমওয 

ওযা। কওান বুরত্রুমি কদঔনত কনর তা িংমশ্লি ফেমিনও অফমত ওযা। ওাযণ, 

াদীনয ফণচনা ভনত, “ভুমভন ভুমভননয িনে আেনা স্বরূ।” াথীযা এই ওমভমিয 

মযর্ারনায বায আভায উয র্ামনে কদে। এঔানন প্রঙ্গত এওথা উনল্লঔ 
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ওযমি কম, এই ইরাী দনক্ষনয প্রবূত ফযওত প্রওা াে। কই ওমভমিয 

কফময বাক দে আি মিানদয মফত্র নথ অমফর্র আনিন। আরাভদুমরল্লা! 

কই ওমভমিয ভাধেনভ আভযা প্রফে করঔায ধাযা আযম্ভ ওময। আমভ মফলে ফন্টন 

ওনয মদতাভ। আয ওনর কই মফলে মননে প্রফে মরঔত। তাযয কওান কওান 

মত্রওানত আভায করঔায ুনমাক ে। আমভ মঔন ৬ষ্ঠ কেণীনত মড়, তঔন 

াযাভাইন যীপাইন (মফত্র ভক্কা-ভদীনা) কথনও প্রতোফতচননয য মদল্লী 

ওনরানীয এওিন ফুমুকচ ফেুফয ািী ঔরীর াননফয ীড়াীমড়নত নজ্জয 

ভাআরা িংিান্ত কিাি এওমি ুমস্তওা মরমঔ। আনভূর তুপা (অভূরে উায) 

নানভ তা প্রওা াে। আভায ভুতাযাভ উস্তাদ মযত ভারানা াফীফুল্লা ভুঔতায 

ীদ (যঃ) আভায এই করঔামিয ফহু িােকা িংনাধন ওনযন। ক ভেই আমভ 

ওতগুনরা িংস্কাযভূরও প্রফে মরমঔ, মা োণ্ডমফর আওানয প্রওা  প্রর্ায ওযা 

ে। 

তায ভনধে এওমি মির দামড় মফলেও। এমি প্রর্ুয মযভানণ িাা  মফমর ওযা ে। 

এতদ্বেতীত আওীদা িংিান্ত ওতগুনরা প্রর্াযত্র  োণ্ডমফর াথীযা প্রওা  

প্রর্ায ওনয। ক ভে াপ্তামও ―ঔতনভ নফুোত‖ মত্রওানত আভায ওনেওমি 

প্রফে প্রওা াে। মওিুমদন য আল্লা তাআরা ―াদানে ভুিামদ‖ মত্রওা কফয 

ওযায তাপীও কদন। মত্রওামিয কওান ওভচর্াযী ফা নমাকী মির না। পনর 

অননও ভে আভানও আি নেমি ওনয প্রফে মরঔনত ত। এবানফ ―দানে 

ভুিামদ‖ মত্রওানতই আভায কফময বাক প্রফে প্রওা াে। তাযয প্রফে 

করঔায এই ধাযা অফোত থানও। ওনেওমি মওতাফ মরমঔ। ওনেওমি াক্ষাৎওায 

আযফী মত্রওাে কফয ে। কভািওথা আল্লা তাআরা ওরভ  ওাকনিয ানথ 

আভায কমই ম্পওচ িান ওনয কদন, তা কফ তৎয থানও। মফনলত মফভাননয 

পনয প্রফে করঔাই ত আভায ফচামধও গুরুেূণচ ওাি। 

এঔন ―িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ)‖  ―মযনফ ভুমভন‖ 

মত্রওাে করঔায তাপীও নচ্ছ। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): াদানে ভুিামদ  আনায 

দাস্তান আনায ভুনঔ শুননত র্াই। 
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ভারানা ভাঊদ আমায: ওতও ফস্তু এভন থানও, মায নঙ্গ আদচকত ম্পনওচয 

ানথ ানথ বারফাায ম্পওচ থানও। এভমনবানফ ―াদানে ভিুামদ‖ আভায 

হৃদনেয স্পন্দন ফৃমদ্ধওাযী এওমি ে। ওাযণ, আমভ এমিনও ন্তাননয ভত 

বারফাতাভ। তাই আমভ াযাভ যীনপয পনয ―ভুরতািাভ‖কও ফুনও িমড়নে ধনয 

এই মত্রওায িনে অননও দুআ ওনযমি। আমভ মত্রওামিয িনে অননও কভধা  

েভ ফেে ওময। কর্িা ওযতাভ কম, এয এওমি ে কমন মফনা উমনুত করঔা না ে। 

ভুরভানযা কমন এ কথনও অমধওানয মর্ন্তায কঔাযাও াে। াদানে ভিুামনদয 

ানথ আভায এই ম্পওচ, আরাভদুমরল্লা ঔুফ দৃঢ় মির। মায দরুন ক ভে 

মত্রওামি এত ভওফুর ে কম, ইউনযানয ওনেওমি কদনয পনয কঔানওায উদুচ 

মমক্ষত মওিু ন ভুমরভ াথীনও ―াদানে ভিুামদ‖ এয অননও প্রফে 

ইিংনযিীনত অনুফাদ ওনয মফনাভনূরে মফতযণ ওযনত কদঔনত াই। এনত কওানরূ 

অমতযিন কনই কম, মত্রওামিয দামেে এওা আভায উয মির ফনর আমভ তায 

ওানিয িনে ভে কফয ওযায মযূণচ কর্িা ওযতাভ। 

মঔন ভিুামদনদয ভনধে ঐওে ে এফিং এওমি িািপভচ ৃমি ে, তঔন মম্যমরত 

এই িাভাআনতয ভুঔত্র কওান মত্রওা নফ, তা মননে আনরার্না র্রনত থানও। 

আমভ তঔন িাত বারফাায ওাযনণ ―াদানে ভিুামনদয নক্ষ ূণচ ভথচন 

িানাই। আরাভদুমরল্লা, উনদিা মযলদ ফচম্যমতিনভ এমিনও ভিুামদনদয 

ভুঔত্ররূন গ্রণ ওনযন। মা আভায িনে অতেমধও আনন্দ  কৌবানকেয মফলে 

মির। মঔন মত্রওা অমপ ওযার্ী কথনও ইরাভাফাদ িানান্তমযত ওযা ে, তঔন 

আমভ মনেমভতবানফ ম্পাদওীে মরনঔ ওযার্ী কথনও ইরাভাফাদ ামেনে মদতাভ। 

আভায স্ভযণ আনি কম, আমভ বাযত মাোয ভাত্র এওমদন ূনফচ কাভামরোয 

মযমিমতয উয ম্পাদওীে মরনঔ ইরাভাফাদ ামেনে মদনে বাযত যোনা নে 

মাই। কঔানন মকনে াদানে ভিুামনদয ওথা ঔুফ স্ভযণ ত। ুতযািং আমভ 

ওাযাকানয থাওনত এয স্ভযনণ ―মোনয াদানে ভিুামদ‖ মনযানানভ এওমি প্রফে 

মরমঔ। কই প্রফে াে ওনয ―াদানে ভিুামনদয‖ নঙ্গ আভায এত অমধও মযভাণ 

বারফাা কদনঔ াথীনদয কর্ানঔ ামন এন মাে। ওাযণ, তাযা উরমব্ধ ওযত 

কম, ―াদানে ভিুামনদয‖ মফনচ্ছনদ আভায ভননাফেথা ওত। 

ফন্দীওারীন ভনে দীখচমদন মচন্ত ―াদানে ভিুামনদয‖ ানথ আভায ম্পওচ মিন্ন 

থানও। মতায ওাযাকানয মাোয য করঔানরমঔ মঔন মওিুিা ি ে, তঔন 
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তায ানথ আভায কমাকানমাক ে এফিং আমভ মওিু প্রফে ামেনে কদই। তায ভনধে 

―ভা আার ওা ওভনিায কভা‖ (অনমানকেয দুফচর আতুযী) নানভ এওমি 

ম্পাদওীে ামভর মির ―াদানে ভুিামনদয‖ এই ওম কওান এও ন্থাে আভায 

মনওি ওাযাকানয কৌনি, আমভ কদমঔ, তানত ম্পাদওরূন আভায নাভ করঔা 

যনেনি। আমভ তঔন এওিন দামেেীর ভুিামনদয মনওি এ ফোানয এওমি ত্র 

মরমঔ। আমভ তানত মরমঔ কম, যীআনতয দৃমিনত ম্পাদনওয দামেে, ম্পূণচ 

মত্রওা তায কদঔা িাড়া কমন প্রওা না াে। এই দামেে ম্পাদন ওযা কমনত ু

আভায নক্ষ ম্ভফ নে, তািাড়া মিাদ  মিানদয কওান ওাি, কওান ফেমিয 

ভুঔানক্ষী নে, মফধাে এ দমুি মফলেনও াভনন কযনঔ অনুগ্রূফচও মত্রওা কথনও 

আভায নাভ ফাদ কদো কাও। ত্রমি আমভ ওাযাকায কথনও ামেনে কদই এফিং তা 

ভুিামদনদয মমম্যাদানযয ানত কৌেঁনি। মওন্তু ম্ভফত মফমবন্ন ওাযনণ প্রস্তাফমি 

ফাস্তফােন ওযা েমন। পনর আভায ভুমিয মদন মচন্ত তানত ম্পাদওরূন আভায 

নাভই করঔা নত থানও। 

―িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ)‖ মত্রওা প্রওা াোয য 

তানদয নঙ্গ ―াদানে ভুিামনদয‖ ফোানয আনরার্না ে। মত্রওায মডক্লানযন 

কনো মির মযত ভারানা ভুপতী ভুাম্যাদ িামভর ঔান াননফয নানভ। মতমন 

ভুরতানন ঔতনভ নফুেনতয ওনপানযে র্রাওানর মরমঔতবানফ কখালণা ওনযন কম, 

―াদানে ভিুামদনও‖ তায াযাননা ম্পাদনওয মনওি কৌমিনে কদো আভায 

দামেে মির, মফধাে আমভ তা তায ানত অচণ ওযমি। মওন্তু অামন্ত  মফঙৃ্খরায 

মফলে নত দূনয কথনও ইমতফার্ও ওাি ওযা আভায নীমত। ুতযািং এই ভূরনীমত  

মর্ন্তাধাযায ওাযনণ ―াদানে ভিুামদ‖ কথনও এঔন আভায মফনচ্ছদওার র্রনি। 

আভায িানা কনই, এ মফনচ্ছদ িােী নামও াভমেও। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ইরান নপ (আত্মশুমদ্ধ) 

মফলনে আনায কওান কওান ফুমুনকচয নঙ্গ ম্পওচ িামত ে? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আত্মশুমদ্ধ ওযা প্রনতেও ভুরভাননয িনে পযম। কওান 

ভুরভাননয িনে এ কথনও অভননানমাকী ো ক্ষমতওয। আমভ আল্লা তাোরায 

অায অনুগ্রন আভায অনমাকেতা নত্ত্ব িাত্র মাভানা কথনও কওান কওান উস্তানদয 

মফনলত ীদ ভুপতী আফদু াভী ানফ (যঃ)এয মফনল দৃমি  অনুওম্পায 
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ফযওনত আত্মশুমদ্ধয মদনও  ভননানমাকী ই। আমভ মঔন তৃতীে কেণীয িাত্র, তঔন 

মযত আওদা ভারানা ভুপতী রী াান (যঃ) াননফয মনওি ফাইোনতয 

িনে দযঔাস্ত ওময। এঔানন প্রঙ্গত উনল্লঔ ওযমি কম, আভায ভুতাযাভ নানা 

আরাি ভুাম্যাদ াান র্ুকতােী ানফ মফত্র াযানভ অফিান ওযা নত্ত্ব িাত্র 

মাভানাে আভায উয ওড়া নিয যাঔনতন। অমফযত মর্মেত্র মরনঔ আভানও মদও 

মননদচনা দান ওযনতন। আমভ মঔন আভায ফাইোত োয ইচ্ছা ম্পনওচ তানও 

অফমত ওময, তঔন মতমন র্যভ অনন্তাল  কিাধ প্রওা ওনযন। মতমন মফস্তামযত 

এওমি মর্মেনত প্রাভাণেবানফ উনল্লঔ ওনযন কম, আভানদয আওামফযকণ তামরনফ 

ইরভনদযনও ফাইোত নত মননলধ ওযনতন। মতমন ইরভ অিচননয মদনও ভননানমাকী 

োয এফিং ফাইোত প্রবৃমত কথনও ফতচভানন মফযত থাওা অমধও উত্তভ ফনর 

উনদ দান ওনযন। 

আভায স্ভযণ আনি কম, আমভ ক ভে নানা াননফয মনওি ওনেও ৃষ্ঠাফোী 

উত্তয মরনঔমিরাভ। তানত এ ওথা প্রভাণ ওযায কর্িা ওনযমিরাভ কম, আভানদয 

আওামফযকণ িাত্র মাভানাে ফাইোত নত মননলধ ওযনতন, তানত নন্দ কনই। তনফ 

ক মুনকয এফিং এ মুনকয ভনধে াথচওে যনেনি। ওাযণ, ক মুনক তামরনফ ইরভনও 

ইরভ ামর ওযায িনে অননও ওি-াধনা ওযনত ত। তানদয ইরানয িনে 

মনথি ত। ক মনুক ফড় ফড় মওতাফ অধেেন ওযনত ত। উস্তাদনদয ওড়া 

তত্ত্বাফধান মির। থাওা ঔাোয ফোানয অননও িমিরতা মির। স্বকৃ কথনও 

ফিনযয য ফিয দূনয থাওনত ত। ক্ষান্তনয ফতচভান মাভানাে িাত্রনদয বার 

থাওায ফেফিা যনেনি। তাযা ডানরয মযফনতচ ককাস্ত  অনোনে মিমন কঔনত াে। 

থারাফামি ধুনত ে না। তািাড়া অনে কওান এভন ভুিাাদা ওযনত ে না, মায 

দ্বাযা নপনয ইরা নফ, মফধাে ফতচভান মুনক ফাইোত োই অমধও ভীর্ীন। 

আভায নানায ানথ কফ ওনেওমি নত্র এই মফতওচ র্রনত থানও। অফননল মতমন 

অনুভমত কদন। অনভুমত কনে আমভ মযত আওদা ভুপতী রী াান ানফ 

(যঃ)এয মঔদভনত ফাইোনতয দযঔাস্ত ওযনর মতমন মযত আওদা ভুপতী 

আফদু াভী ানফ এয ুামযন ভুযীদ ওনয কনন। মমমওনযয দ্ধমত ফনর কদন। 

তাযয কথনও আভায ইরাী ম্পওচ মযনতয নঙ্গ অফোত থানও। অফননল 

মতায ওাযাকানয মাোয য কেনয ইউুপ আমানযয এওমি ত্র ভাযপত 

মযত ভুপতী াননফয ইমন্তওানরয িংফাদ াই। িংফাদ শুনন অতেমধও দুঃঔ  
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আপনা ে, ওাযণ, আভায ানেনঔয িানামা আমভ ওােঁনধ মননত ামযমন। 

তাযয মফমবন্ন ফুমুনকচয নঙ্গ আভায ইরাী ম্পওচ র্রনত থানও।  

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): মিানদয দাোত উরনক্ষে 

আমন কওান কওান কদ পয ওনযনিন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ভান আল্লায তাপীনও অননও কদনই মকনেমি। 

তায ভনধে আযফ কদভূ মফনল ওনয উনল্লঔনমাকে। ওনেওফায আমিওাে 

মকনেমি। এভমনবানফ ইউনযান পয ওনযমি। ভযওন্দ  ফুঔাযা পয ওযায 

আভায কৌবাকে নেনি। ওনেওফায ফািংরানদন পয ওনযমি। এবানফ আভায 

ফমনদচনয কভাি পয িংঔো ২৭ক মকনে কৌেঁনি। মফমবন্ন ভনে আমভ এফ পয 

ওনযমি। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আমন মৃথফীয মফমবন্ন 

বূঔণ্ডই প্রতেক্ষ ওনযনিন, কফ িােকায ভুরভাননদয অফিা এফিং মিানদয 

মযনফ কওভন কনেনিন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভায পযভূ কফময বাক মিানদয িনেই ত, 

মফধাে ভুরভাননদয অফিা  আনফক উৎানয প্রমত আভায মফনলবানফ নিয 

থাওত। ফ িােকানতই এ ফোানয আভায অমবজ্ঞতা রাব ে কম, ভুরভাননদয 

যনি মিানদয বারফাা মভন আনি। মওন্তু কমভমনবানফ অননও ভে কতায ওাযনণ 

যি নি নে মাে। কতভমনবানফ মফমবন্ন ওাযনণ এফিং মফনলত মিানদয দাোত 

ফে নে মাোয ওাযনণ মিানদয ভুাব্বত কফ ক্ষীণ ভনন নেনি। মওন্তু মঔনই 

তানদয াভনন এ মফলনে মওিু আনরার্না ওযা নেনি, তঔনই তােঁযা ানথ ানথ 

াড়া মদনেনিন। আভায ভনন আন না কম, দীখচ এই ভনে আভায রাঔ রাঔ 

ভানুনলয ানথ াক্ষাত নেনি, তানদয কওান এওিন মিাদনও অস্বীওায ওনযনি 

ফা মিানদয দাোত ওফুর ওনযনমন, মওিংফা কা ফােঁমর্নে র্নর ককনিন। পনর আমভ 

অনুবফ ওনযমি কম, ভুরভাননদয ভনধে ফভেই এই আনফক উৎা যনেনি এফিং 

এনও ওফুর ওযায কমাকেতা মফদেভান যনেনি। আভানদযই দুফচরতা কম, আভযা 

দাোত কদোয ফোানয ীভামতমযি ত্রুমি  মমথরতা ওনযমি। ওথা স্পি ওনয 

না ফনর অননও খুমযনে মপমযনে দচাফৃত ওনয দাোত মদনেমি, পনর ভুরভান 

িাগ্রত েমন। মওন্তু তানদয ম্যুনঔ ুস্পি  কািা ওথা ফরা নর তানদয 
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মবতনযয মিানদয ুপ্ত বারফাা কিনক উনে। আরাভদুমরল্লা! ফ িােকাে এ 

ফোানয মফযর  মফস্ভেওয অফিা কদঔনত কনেমি এফিং তা কদনঔ আমভ ীভাীন 

অমববূত নেমি। 

মফনলত ইউনযানয পযওানর কঔানওায করানওযা িানাে কম, মিানদয 

দাোত উরনক্ষে এঔানন কমই মফার  ুঙৃ্খর ভানফভূ অনমুষ্ঠত নেনি, 

এভন ভানফ ইমতূনফচ ওঔন েমন। এ ফোানয আমভ ভাননুলয আনফক, উৎা 

 উমি ফণচনা ওযনত শুরু ওযনর, মনশ্চেই তা মফযাি এও গ্রন্থ যর্নায উাত্ত নত 

ানয। কগুনরায কফময বাক খিনাই আভায ভনন কােঁথা যনেনি। তানদযনও আভায 

ভুঔ দ্বাযা মিানদয দাোত কদো মচ্ছর। এমি এওমি স্বাবামফও ফোায। এনত 

আভায কওান উৎওলচতা মির না। ভুরভাননদয ভনধে ফড় ধযননয কমফ মযফতচন 

কদঔনত কনেমি, তায ফই মিানদয দাোনতয প্রমতমিো মির ভাত্র। আমভ 

ফচাফিাে আল্লায কাওয আদাে ওযমি। ওাযণ, মতমন আভায ভত অনমাকেনও এ 

ফোানয াভমেও ভাধেভ ফামননেনিন। আমভ অনোনে ভুরভাননদযনও এ ওথা স্ভযণ 

ওমযনে মদমচ্ছ কম, তাযা কমন মিানদয দাোনতয ওানি কওানরূ ত্রুমি না ওনযন। 

ওাযণ, ভুরভানকণ ফচাফিাে এয প্রতীক্ষাে যনেনি। কম ফেমি স্বীে িানভার ক 

ওনয মিানদয দাোত মদনফ এফিং মননি তায উয আভর ওযায িনে 

মযূণচবানফ প্রস্তুত নফ, ক ইনাআল্লা ভুরভাননদয ক্ষ কথনও ইমতফার্ও 

উত্তযই ানফ এফিং এভন উৎা  উেীনা কদঔনত ানফ, মা বালাে ফেি ওযা 

ম্ভফ নে। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): মও মও রক্ষে াভনন কযনঔ 

আমন ওাশ্মীয পয ওনযন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভায ওাশ্মীয পযমি মির প্রঙ্গত, আয ভূর পয 

ে ভগ্র বাযনতয উনেনে। ওাযণ আভানদয রড়াই র্রমির বাযনতয ানথ। 

বাযতই আভানদয প্রওৃত দুভন। ওাশ্মীয মিানদয অমিমঔা ামফচওবানফ 

বাযতনও গ্রা ওনয র্রনি। তাই ওাশ্মীয আনন্দারননয ূনত্র আমভ বাযত মাই। 

তাযয ওাশ্মীয যণাঙ্গন অদূনযই মির মফধাে তানত অিংগ্রণ ওযা আমভ মননিয 

িনে কৌবাকে ভনন ওময। ফেুফয ীদ ওভাণ্ডায াজ্জাদ (যঃ) আভানও ওাশ্মীয 

আায িনে দাোত মদনেমিনরন। আমভ তায দাোত ওফুর ওনযমিরাভ। কই 
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প্রমতশ্রুমত মযনাধনমাকে মির। তািাড়া িংকেননয কম দামেে আমভ ারন 

ওযমিরাভ, তায ভনধে ভুিামদনদয ভনধে যস্পয ঐওে িান  াভিে ৃমি 

ওযা অন্তবুচি মির। ওাশ্মীনয মনেভতামন্ত্রওবানফ কই এওতা  ানভেয কখালণা 

প্রদান  মযওল্পনা বতযীয িনে আভায কঔানন মাোনও ওরোণওয ভনন ওযা 

মচ্ছর। উনযাি রক্ষেভূ ফাস্তফােননয িনে আমভ ওাশ্মীয পয ওময। তনফ 

ফাফযী ভমিনদয মমোযত আভায এই পনযয মফযাি ফড় এওমি ওাযণ। মায 

কফময বাক আনরার্না আমভ মফমবন্ন প্রফনে ওনযমি। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ফরা ে কম, আমন কম 

িংকেননয ানথ িমড়ত, তায অনভুমত িাড়া ওাশ্মীয পয ওনযমিনরন। এ ফোানয 

মওিু ফরুন। 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভীনযয আনুকতে মিানদয অনেতভ এওমি পযম। 

ুি মফনফওম্পন্ন  মেও অনুবূমতয অমধওাযী কওান ভিুামদই আভীনযয অফাধে 

নে মননিনও মননি ভৃতুেভুনঔ  ত্রুয বীনড় মননক্ষ ওযনত ানয না। আভায 

িানা কনই, মও উনেনে এফ ওথা প্রর্ায ওযা নচ্ছ। অথর্ ক ভে মাযা 

দামেেীর মিনরন, তানদয ওনরই ফতচভানন িীমফত আনিন। এতদ্বেতীত ক ভে 

বাযত  ওাশ্মীয িংিান্ত কমফ দামেে আভায উয মির, কগুনরা ওঔননা আমভ 

মননিয ভুনঔ প্রওা ওমযমন। েত এ ওাযনণই ওানযা এভন নন্দ নেনি। আমভ 

কতা এিনে কাওয আদাে ওময কম, এ ফোানয আভায দ্বাযা যীেনতয কওান 

মনেভ বঙ্গ েমন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আমন আনায এই পনয 

বাযনত মকনেনিন, বাযনতয অফিা কওভন কদঔনত কনরন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আমভ এই পনযয ূনফচ বাযনতয অফিা মফস্তামযতবানফ 

মচনফক্ষণ ওনযমি। বাযনতয অননও করাও এফিং ভিুামনদয নঙ্গ কমাকানমাক 

ওনযমি। বাযনতয প্রনতেও প্রনদনয অফিায উয আভায কবীয দৃমি মির। 

তািাড়া আভানদয ত্রুনদযনও কর্না, তানদযনও ফুঝা, তানদয অফিা কবীযবানফ 

প্রতেক্ষ ওযা এফিং তায উয ওড়া নিয যাঔা মিানদয এওমি অিং। কওননা, 

এযাই কই খাতও, মাযা প্রমতমদন আভানদয মফ েঁমর্িন ওনয তরুণনও ীদ 

ওযনি। আভানদয খযফামড় জ্বামরনে মদনচ্ছ। আভানদয ভা-কফাননদয ম্মভ রুণ্ঠন 
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ওযনি। আভানদয ভমিদ  মফত্র িানভূ মফধ্বস্ত ওযনি। এ ওাযনণই আমভ 

বাযত মকনে নতুন কওান মিমননয ানথ মযমর্ত ইমন। আরাভদুমরল্লা! 

বাযনতয ামফচও অফিাই আভায ম্যুনঔ মির, আয কঔানন অফিান ওনয মা মওিু 

ওনযমি তা আমভ ―ঔােঁর্ায পােঁও কমরনে‖ ীলচও ধাযাফামও প্রফনে মরনঔমি। তনফ 

ওাশ্মীনযয আনন্দারন র্রনি, তাই ফ ওথা করঔা ম্ভফ নে এফিং এ ম্পনওচ ফ 

ওথা ফেি ওযা মানফ না। তওচতা  াভমযও দাফীনও াভনন কযনঔ মা মওি ু

ফরায ভত আনি, আমভ তা উনল্লঔ ওনযমি। 

বাযনতয অফিা আমভ কমভনমি শুনতাভ কঔানন মকনে কতভনমিই কদঔনত কনেমি। 

অথচাৎ কঔানওায ভুরভানযা এঔন িাগ্রত নচ্ছ। দানেয কম পােঁনদ তাযা আফদ্ধ 

মির, এতমদন তাযা ক ম্পনওচ ঔুফ কফম নর্তন মির না। তনফ এঔন তানদয 

ভনধে দানেয কই পােঁদ মিন্ন ওনয কফয নে আায কর্তনা িাগ্রত নচ্ছ। কঔানন 

মকনে এয তেতা স্বর্নক্ষ প্রতেক্ষ ওনযমি। ভুরভানযা কঔানন কম অমিযতায 

মওায, তা কঔানন কঔারা কর্ানঔ কদনঔমি।আয,এ,এ,  মফে মন্দু মযলনদয 

৭০ ফিনযয মযেনভয য বাযতনও কমই মযদ্রা  ককরুো যনঙ্গ যমিত ওযা 

মচ্ছর, তায প্রদচনী আমভ কঔানন স্বর্নক্ষ কদনঔমি। বাযনত ভুরভাননদয 

বমফলেত অেওাযাচ্ছন্ন ওযায িনে তানদয ম্ভাফে ওর প্রনর্িাই তাযা ওযনি। 

মওন্তু ভুরভাননদয ভনধে িাগ্রত োয কমই প্রফর ফাতা প্রফামত নচ্ছ তানত 

আায ঞ্চায নেনি কম, ইনাআল্লা বাযনত তানদয বমফলেত আনরাও উজ্জ্বর 

নফ। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাশ্মীনয ভুিামদনদয নঙ্গ 

আমন ভে ওামিনেনিন, তানদয অফিা ম্পনওচ মওিু ফরুন। 

ভারানা ভাঊদ আমায: আমভ ওাশ্মীনয প্রনফ ওযায য মফভান ফন্দয কথনওই 

আভায ভমস্তনষ্ক এই মর্ন্তা োয ে কম, এঔানন ভুিামদযা মওবানফ ওাি ওযনি। 

র্তুমদচনও কনা ফািংওায, ফচত্র িরযত মনযাত্তা ফামনীয করাও এফিং নদ নদ 

তানদয কর্ওনাি। নতুন কওান ভানলু এ ওথায ওল্পনা ওযনত াযনফ না কম, এই 

নয এওমি করাও এও িােকা কথনও অনে িােকাে অস্ত্র কভনাকভন ওযনত 

ানয। মওন্তু মিাদ ফচত্রই তায মি প্রদচন ওনয থানও। আমভ ভুিামদনদযনও 

াধুফাদ িানাই কম, তাযা ভাযাত্মও এই াভমযও তৎযতায ভানঝ 
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দুঃামওতা, মনবচীওতা  দৃঢ়তায ানথ মননিনদয ওাি ওনয মানচ্ছ, শ্রীনকনযয 

কই ফেস্ততভ  প্রমদ্ধতভ অঞ্চরভূন, কমঔানন র্তুমদচনও মনযাত্তা ফামনীয 

করানওযা িার মফমিনে আনি। এভনমও ড়ও অমতিভ ওনয আভায অফিান িনর 

কৌেঁিা মচন্ত আমভ ত ত বনে কদনঔমি। আমভ তানদয মনওি মদনে থ অমতিভ 

ওনযমি। আমভ ঐ ভে ঔুফই মফমস্ভত ই, মঔন আভায কৌেঁিায অল্পক্ষণ যই 

ওভাণ্ডায াজ্জাদ আপকানী তায ফানযািন স্ত্র কদযক্ষী ওানয কই কৃন 

প্রনফ ওনযন এফিং তাযা িাড়া আনযা অননও ভুিামদ কঔানন আনন। তাযয 

আভযা কঔান কথনও পয ওময। তাযয ইরাভাফানদয—মানও অনন্তনাক ফরা 

ে, ভুিামদনদয স্ত্র দনরয নঙ্গ আভানদয াক্ষাত ে। আরাভদুমরল্লা! 

ভুিামদযা অমত উচ্চ াী। তাযা এিনে আনমন্দত কম, আল্লা যাব্বুর আরাভীন 

মিানদয ভত পযি ওানিয িনে তানদযনও ওফুর ওনযনিন। তনফ ওাশ্মীনযয 

মিানদ ভিুামদনদয িমিরতা যনেনি ীভাীন। তাযা তীেবানফ উরমব্ধ ওনযন, 

কমন মনেন্ত্রণ কযঔায অযমদনও অফিানওাযী করানওযা ভিুামদনদয নমামকতা 

ওযনত কওানরূ ত্রুমি না ওনযন। আল্লায িমভনন মফর্যণওাযী িীফন্ত এই রীকণ 

ইরানভয তেতায ুস্পি প্রভাণ। তানদযনও ফচনতাবানফ নমামকতা ওযা 

আভানদয ঈভাননয প্রভাণ এফিং ঈভাননয দাফী। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): বাযনতয বননেয ানত 

আনায ফন্দী ো মনশ্চেই এওমি গুরুেূণচ খিনা, মওন্তু আি মচন্ত এয 

কপ্রক্ষাি ুনযাুমযবানফ ওঔননা িনভনক্ষ আনমন। এ ম্পনওচ মফস্তামযত 

আনরাওাত ওরুন। 

ভারানা ভাঊদ আমায: ােঁ, এ ওথা তে কম, আভায ফন্দী োয খিনা 

ুনযাুমযবানফ িনভনক্ষ আনত ানযমন। এয মিনন মওিু ওাযণ যনেনি। 

প্রথভ ওথা এই কম, কগ্রপতাযীয প্রতেক্ষদচী মির কভাি মতনিন। এওিন 

অনন্তনাক, অথচাৎ ইরাভাফানদয অমধফাী ভুিামদ াথী, ীদ যই বাই 

(যঃ)। মতমন ক ভে ভুিামদনদয কওালাধেক্ষ মিনরন এফিং মফনল এওমি 

ফামনীয দামেেীররূন কঔানন ওাি ওযমিনরন। আয অফমি রাভ আভযা 

দ'ুিন। অথচাৎ ওভাণ্ডায াজ্জাদ ানফ  আমভ। আভযা দুিনই ওাযাকানয মিরাভ 

আয যই বাই আভযা ফন্দী োয অল্পমদন নয াাদানতয অভীে ুধা ান 
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ওনযন। আভযা মতনিন িাড়া খিনািনর এভন কওউ মির না, কম মেও অফিা 

ভানুনলয মনওি তুনর ধযনত ানয। 

মদ্বতীে ওাযণ এই কম, কম ওর ভিুামদ যণাঙ্গন কথনও দূনয ফন যণাঙ্গননয অফিা 

করনঔন এফিং ভুিামদনদয প্রর্ায এফিং প্রওানায ওাি ম্পাদন ওনযন, তাযা 

াধাযণত কফ ওথাই মরনঔ থানওন এফিং কফ ওথায ভনধেই ীভাফদ্ধ থানওন, 

মা তানদয মনওি এওামধও ূনত্র এফিং এওামধও ন্থাে কৌেঁনি। তানদয মননিনদয 

যণাঙ্গনন মাোয, কঔানওায অফিা প্রতেক্ষ ওযায  তা অফমত োয ওি 

স্বীওায ওযায তাপীও ে না। পনর মেও অফিা  মফশুদ্ধ খিনাফরী তানদয 

মনওি কৌেঁিনত ানয না। 

তৃতীে ওাযণ কইমি, মা ভুিামদনদযনও ফোওবানফ তায আফনতচ মননে মননেনি। 

তনফ আরাভদমুরল্লা! ফতচভানন ভিুামদকণ তা কথনও িভ ভুমি রাব ওযনিন, 

তা নরা ভুিামদনদযনও ফচদা অযানিেরূন ক ওযায এফিং তানদয মি  

াভথচেনও অস্বাবামফও  অমতভানফীেরূন িনভনক্ষ তুনর ধযায প্রফণতা। পনর 

কওান ভুিামদ মুদ্ধ না ওনয ফন্দী ো অথফা অল্প বমননওয কভাওানফরা ওযনত 

ওযনত ীদ োনও রজ্জািনও  কদালণীে ভনন ওযা ে। ুতযািং 

অফেম্ভাফীবানফ তানদয াাদতফযণ ফা ফন্দী োয িনে দুভননয রক্ষ রক্ষ 

বমননওয ম্যুনঔ তানদযনও দণ্ডােভান ওযানত ে। মানত ওনয িনাধাযনণয ভনন 

এই প্রমতমিো ৃমি ওযা মাে কম, কওান ভিুামদনও এও‖ দ‖ুকা বনে কগ্রপতায 

ওযনত ানয না। কিনে এও রক্ষ, দুই রক্ষ ফা মতন রক্ষ বনে অফেই নত ে। 

এ ওর অমতযিননয ওাযনণই মিানদয অনুকাভীনদয অতেমধও ক্ষমত নেনি এফিং 

মেও অফিা  খিনাফরীয ভীক্ষা ভানুনলয াভনন আনত ানযমন। ফনর্নে 

ভাযাত্মও এই কম, এয পনর মওিু মওিু ভুিামনদয ভনধে মযোয (প্রদচন প্রফমৃত্ত) 

ভননাবাফ কদঔা মদনেনি। 

ুতযািং ওাযাকানযয এওমি খিনা আভায স্ভযণ আনি কম, এওমি িংকেননয 

ওনেওিন ভুিামদ, মাযা দুভননয কভাওানফরা ওযা ফেমতনযনও র্যভ অােবানফ 

ফন্দী ে। তাযা ওাযাকানযয মনমচাতন  অনোনে ধা অমতিভ ওনয মঔন এওমত্রত 

ে, তঔন তানদয এওিন অনোনে াথীনও নীত ওনয কম, আভানদয এই খিনা 

ভানুনলয ভনধে িানািামন নর আভানদয িংকেননয ফদনাভ নফ। তাই আনাযা 
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তানদযনও ফরনফন কম, বনেনদয ানথ আভানদয তীে কভাওানফরা ে। দুভন 

অতেন্ত ক্ষমতগ্রস্ত ে। তাযয আভযা আত ই। তঔন আভানদযনও তুনর মননে 

ফন্দী ওনয যানঔ। তায অনে াথীযা এনত আমত্ত ওনয ফনর, এ ওথানতা মভথো। 

মফলেমি আভযা িাননত কনয তানদযনও এওমত্রত ওময এফিং আনফদন ওময কম, 

আনাযা এ িাতীে খিনা ফামননে ফরনফন না। ওাযণ, াাফানে কওযাভ 

দুভননয ানত ফন্দী নেনিন, ীদ নেনিন। তাই দুমনোয কওউই অযানিে 

নে। এফ ওথাে আরাভদুমরল্লা আল্লা তাআরা কই ভুিামদনদযনও িংনাধন 

ওনয কদন। পনর মফলেমি তানদয কফাধকভে ে। তাযা মভথো ওামনী ফরা কথনও 

তাফা ওনয। তাই ভিুামদনদয মেও খিনা  প্রওৃত অফিায ভীক্ষা তুনর ধযা 

উমর্ত। ত্রুনদয কভাওানফরা ওযা িাড়াই কগ্রপতায ো ফা স্বল্পিংঔেও করানওয 

ানত কগ্রপতায ো মওিংফা অল্প মওিু করানওয ানথ কভাওানফরা ওনয কগ্রপতায 

োনও রজ্জািনও ভনন ওযা উমর্ত নে। এফ মফলে যণাঙ্গননয অফেম্ভাফী 

অিং। প্রনতেও ভানুল মননিয কদ  মননিয মিনও কভন কদনঔ তাযয এফ 

খিনাফরী মননে মর্ন্তা ওযনর ক মনমশ্চত রমজ্জত নফ কম, ীভামতমযি অমতযিন 

ওযাে মিানদয ভাযাত্মও ধযননয ক্ষমত ে এফিং এয পনর ফহু ধযননয ভন্দ স্ববাফ 

িন্ম কনে। আরাভদুমরল্লা! আনর ও এফ মিমন কথনও ফচদা মফত্র 

থানওন। 

মাইনাও, ীদ ওভাণ্ডায াজ্জাদ (যঃ) এফিং তায নঙ্গ আভযা দু‖িন 

ইরাভাফানদয এওমি গ্রাভ কথনও ভিুামদনদয নঙ্গ াক্ষাত ওনয প্রতোফতচন 

ওযমিরাভ। মুনদ্ধয কওৌর মননফ াজ্জাদ ানফ তায ওর স্ত্র কদযক্ষীনও 

মফদাে মদনেমিনরন। মতমন এওিন াধাযণ করানওয কফন পয ওযনত র্ামচ্ছনরন, 

মওন্তু মথভনধে এওিন স্ত্র াথীনও নঙ্গ মননত ে। ম্যুনঔ অগ্রয নর 

াধাযণ োনও কনাফামনীয এওমি ওনবনেয ভুনঔাভুঔী ই। তাযা থর্াযীনদযনও 

থামভনে তল্লাী ওযমির। কই তল্লাীয ভে াজ্জাদ ানফ তায কই ভুিামদ 

ঙ্গীনও ামরনে মাোয িনে ইমঙ্গত ওনযন। ক বমনওনদয উয এওমি কগ্রননড 

মননক্ষ ওনয ামরনে মাে। কৌবাকেিনভ কগ্রননডমি পানিমন। উযন্তু ক দুইিন 

বনেনও ধযাােী ওনয তানদয আতা কথনও কফয নে মাে। তায উয তীে 

ককারাফলচণ ওযা ে এফিং ক আত ে। তনফ ঐ অফিানতই ামরনে মাে। ক 

ভে আভযা অনিামযক্সাে পয ওযমিরাভ। ওাযণ, আভানদয কাড়ী যাস্তাে ঔাযা 
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নে মকনেমির। আভানদযনও নামভনে তল্লাী ওযা ে। াজ্জাদ ানফ দক্ষতায 

ানথ ওাশ্মীযী বালা ফরনত াযনতন। মতমন তানদযনও মনমশ্চন্ত ওনযন কম, ঐ 

মুফনওয নঙ্গ আভানদয কওান ম্পওচ কনই। আমভ এওিন ফেফােী আয ইমন 

নরন আভায ীয ানফ। বনেযা মনমশ্চন্ত নে আভানদযনও কিনড় কদে। আভযা 

মযক্সাে ফন মপনয মামচ্ছরাভ, এভে োৎ ওনয তানদয কাড়ী আভানদযনও ূনযাে 

মখনয কপনর এফিং ফনর কম, আনাযা আভানদয নঙ্গ র্রনু। আভযা আনযওিু তদন্ত 

ওনয আনানদযনও কিনড় কদফ। তানদয মনওি কফ ওনেওমি কাড়ী বযা স্ত্র 

বনে মির। তানদয ানথ আভানদযনও মননে মাে। নথ নড় থাওা আভানদয মফওর 

কাড়ীমি তাযা তল্লাী ওনয, তায ভনধে এভন মওিু মিমন াে, মায ওাযনণ তানদয 

নন্দ ফৃমদ্ধ াে। এবানফ আভানদয কগ্রপতাযীয খিনা খনি। মযননল তাযা 

আভানদযনও তানদয ওোনম্প মননে মাে। মওিুক্ষণ য তাযা আভানদয ম্পনওচ 

মনমশ্চত নে মাে এফিং আভযা ুনযাুময ফন্দী ই। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আনাযা কওান অঞ্চনর ফন্দী 

ন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ইমতূনফচ আমভ ফনরমি কম, শ্রীনকনযয নয এওমি য 

যনেনি। ভুিামদযা যমিনও ইরাভাফাদ ফনর, আয মন্দুযা ফনর অনন্তনাক। 

কঔানওায দূযফতচী এওমি গ্রাভ কথনও আভযা ইরাভাফাদ নয মামচ্ছরাভ। 

মথভনধে আভযা ফন্দী ই। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আভযা শুননমি কম, 

আনানদযনও ফন্দী ওযায য ীদ াজ্জাদ (যঃ) আনানও ভুি ওযাননায 

িনে মননিয মযর্ে মদনেমিনরন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: মজ্ব ােঁ, বনেযা আভানদযনও মননে মঔন আভানদয 

কাড়ীয মনওি মপনয আন এফিং তানদয নন্দ কফনড় মাে, তঔন তাযা আভানদযনও 

তানদয ওোনম্প মননে মাে। ওোনম্পয পিনওয মনওি কৌনি াজ্জাদ ানফ কল 

প্রনর্িা র্ারান। আভানদয দু'িননও ৃথও ৃথও কাড়ীনত কফেঁনধ যাঔা নেমির। 

আভানও আভায কাড়ী কথনও নামভনে াজ্জাদ াননফয কাড়ীয মনওি মননে আা 

ে। আমভ কদমঔ কম, তায াত ফােঁধা যনেনি, আয তায কর্ানঔ মফনল এও ধযননয 
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দীমপ্ত উদ্ভামত যনেনি। মতমন কিানয কিানয ফরনিন, কই ীয ানফনও মননে 

আ এফিং কতাভানদয অমপাযনও মননে আ। 

তায কাড়ীয ম্যুনঔ আভানও দােঁড় ওযাননা ে। এ ভে তানদয অমপায কঔানন 

আন। তঔন াজ্জাদ ানফ প্রথনভ আভানও নম্বাধন ওনয ফনরন, ―ীয ানফ! 

আমভ আনায উয িুরভু ওনযমি, েত আমভ তাযই ামস্ত কনেমি।‖ তাযয 

কই অমপাযনও ফনরন, কতাভানদয ভঙ্গর কাও! কতাভযা মফযাি াপরে রাব 

ওনযি, কতাভযা যওাতুর আনানযয প্রধান কনামতনও কগ্রপতায ওনযি। 

এওথা ফরনতই অমপাযমি স্বতঃস্ফূতচবানফ তানও োরুি ওনয াত ফামড়নে 

ওযভদচন ওনয। মতমন ফরনরন, আমভ াজ্জাদ। আমন এই াপনরেয িনে 

ুযস্কৃত নফন। মওন্তু ইমন মনযযাধ। আনাযা এনও কিনড় মদন। আমভ 

ভুিামদনদয িনে র্ােঁদা আদাে ওযায উনেনে তােঁনও অযণ ওনযমিরাভ। তােঁয 

অননও বি যনেনি। অমপাযমি ফরর, মেও আনি, আভযা তানও কিনড় মদফ। 

তাযয আভানদযনও ৃথও ৃথও কাড়ীনত যাঔা ে। ক ভে তাযা ঔুফ কশ্লাকান 

মদমচ্ছর এফিং মননিনদয পরতায িনে আনন্দ প্রওা ওযমির। মওন্তু এনত তানদয 

নন্দ আনযা খনীবূত ে কম, এ াজ্জাদ ঔান নর তায ানথ কতা াধাযণ কওান 

ভানুল থাওায ওথা নে। তািাড়া এ করাওমিনও ভুি ওযাননায িনে ক মননিয 

মযর্ে প্রওা ওনয মদনেনি। তানর এয ভনধে কওান গুরুেূণচ মফলে রুমওনে 

আনি। পনর তাযা আনযা তদন্ত ওযনত থানও এফিং ভাযাত্মও অতোর্ায ওযনত 

থানও। মযননল ভে ায নত থানও আয তাযা তথে উদখািন ওযনত থানও। 

অফননল এিনে তানদয আনন্দ আনযা কফনড় মাে কম, তাযা অনে কম এওিননও 

কগ্রপতায ওনযনি, ক তানদয গুরুেূণচ এওিন দুভন। 

ীদ াজ্জানদয িীফননয এমি এওমি গুরুেূণচ খিনা কম, মতমন তায এও ঙ্গীয 

ঔামতনয এত ফড় ওুযফানী কদোয কর্িা ওনযনিন। আভায ধাযণা ভনত, মতমন 

দীখচমদন ধনয ওাশ্মীনয মুদ্ধযত মিনরন। অননও ভিুামনদয ানথ তায ম্পওচ মির। 

ওোনম্প এভন অননও ককানেন্দা ফতচভান মির, মাযা াজ্জাদ ানফনও িানত। 

ওোনম্প মাোয য তায মযর্ে উদখামিত তই। মওন্তু তায মযর্ে প্রওা 

াোয ূনফচই মতমন আত্মমযর্ে তুনর ধনয তায এওিন ঙ্গীয ভমুিয িনে কল 

কর্িা ওনযন। এ ওািমি মনশ্চেই আল্লা ানওয মনওি তায উচ্চ ভমচাদা রানবয 
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ওাযণ নফ। তায ভনধে ভুিামদনদয কমফ দগুণাফরী মির, এ খিনা তাযই 

ফমঃপ্রওা খিাে। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ইমণ্ডোন আভচী আনানদযনও 

ফন্দী ওযায য ফচপ্রথভ আনানদয মফরুনদ্ধ কভাওােভা দানেয ওনয, নামও 

মনমচাতন র্ারাে? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ফন্দী োয য কথনওই ভাযাত্মও  বোনও মনমচাতন 

আযম্ভ ওযা ে। আভানদয উবেনও ৃথওবানফ মনমচাতননয রক্ষে ফানাননা ে। 

যফতচীনত আভযা কমফ তথে িাননত াময, তানত অফকত ই কম, তাযা 

আভানদযনও প্রথভ ওোনম্পই তো ওযনত কর্নেমির এফিং প্রর্ায ওযনত কর্নেমির 

কম, িংখনলচয ভে আভযা মনত ওনযমি। মওন্তু আল্লা তাআরা তানদয উয বীমত 

োয ওনয কদন। আয কই বীমত ৃমি োয ফড় এওমি ওাযণ, ক ভনেয 

ইরাভাফানদয কিরা ওভাণ্ডায, আভায যভ অন্তযঙ্গ ফেু এফিং াজ্জাদ াননফয 

অমত খমনষ্ঠ র্য ীদ কনওন্দায বাই। বীমত ঞ্চানযয মিনন তায ফীযনেয 

মফযাি বূমভওা মির। আভযা ফন্দী োয ানথ ানথই মতমন তায ওর ভুিামদনও 

এওমত্রত ওনয উন্মানদয নোে আভচীনদয ওোম্পভূন আিভণ আযম্ভ ওনযন। পনর 

ভগ্র ওাশ্মীনয আনন্দারন তীেবানফ উত্তপ্ত নে মাে। ক ভে ভিুামদকণ অগ্র-

শ্চাত কবনফ র্তুমদচও কথনও আভচীনদয উয অমিফলচণ শুরু ওনয। ম্ভফত এমিই 

তানদয উয র্া ৃমি ওনয। তাযা ভনন ওনয কম, এনদযনও ভাযা নর 

প্রমতনাধভরূও দনক্ষ আনযা তীে আওায ধাযণ ওযনফ। আয এিনেই কতয মদন 

মচন্ত আভানদযনও িংফাদ িংিা  অনোনে ফ মওিু কথনও দূনয যাঔায য 

অফননল তাযা আভানদয ফন্দী োয ওথা কখালণা ওযনত ফাধে ে। অনেথাে 

তানদযই এওিননয ওথাভনত আভানদযনও ওোনম্পই তো ওযায ইচ্ছা মির। 

(আল্লা ফচজ্ঞ)। 

এঔানন প্রঙ্গত আমভ এ ওথামি তুনর ধযমি কম, ফহু ভুিামনদয নঙ্গ এভন খিনা 

খনিনি কম, ওোনম্প মননে মাোয য তানদয উয অতোর্ায র্ামরনে ীদ ওনয 

কদো নেনি। আয িংখলচওানর মনত নেনি ফনর প্রর্ায ওযা নেনি। ুতযািং 

কতয মদন মচন্ত ত্রমত্রওাে আভানদয ঔফয প্রওা না ওযা, আভানদযনও 

ািংফামদওনদয াভনন ক ওযা এফিং আভানদযনও কগ্রপতায ওযায আনন্দ 
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উদমান না ওযা এ ফমওিু উনযাি ওথায তোেনন াক্ষে প্রদান ওনয। মওন্তু 

কতয মদন য তাযা আভানদযনও শ্রীনকনয এনন ািংফামদওনদয ম্যনুঔ ক ওনয 

এফিং মনেভতামন্ত্রওবানফ আভানদয কগ্রপতাযীয কখালণা কদে। তায দু এওমদন য 

আভানদযনও শ্রীনকনযয ফাদাভীফানক অফমিত আয.আয. কন্টানয মননে মাো ে। 

এমি মির এওমি ির্চামযিং কন্টায। মওন্তু আভানদয মফরুনদ্ধ কওান র্ািচমি কদো 

েমন এফিং আভানদযনও কওান কদানল অমবমুি ওযা েমন। এভনমও 

আইনানুকবানফ আভানদয নাভ কযওডচ ওযা েমন। ফযিং াতভা মচন্ত আভানদয 

কওান প্রওায আইনকত বফধতা িাড়াই কই কন্টানয আফদ্ধ কযনঔ মনমচাতননয রক্ষে 

ফানাননা ে। মফমবন্ন ভে মফমবন্নিন এন মিজ্ঞাাফাদ ওযনত থানও। আয 

ফচপ্রওায অভানমফও আর্যণ ওর ভুিামনদয উয ওযনত থানও। তাযয 

আভযা মঔন িাননত াময কম, আভানদযনও এঔানন কফআইনীবানফ যাঔা নেনি, 

তঔন াথীনদয ভনধে এও কর্তনায বাফ িাগ্রত ে। তাযা তীে প্রমতফাদ িানাে। 

মায পনর আভানদযনও িম্যুয কওািবারোনরয এওমি কি আই ম (িনেন্ট 

ইনরানকন কন্টায)-এ আনা ে। এ ভে আভানদয কগ্রপতাযীনও 

মনেভতামন্ত্রওবানফ কযমিিায ওযা তানদয ইচ্ছা মির। মওন্তু কঔানন মযমিমত ঔাযা 

নে মাে। ওাযাকানযয মবতনয এও ািানযয ভত ভিুামদ ভিু অফিাে মির। তাযা 

আভানদয নমামকতা ওনয। তাযয ুড়ঙ্গ ঔনন ওযায মদ্ধান্ত ে। ুতযািং আভযা 

কঔানন মতন ভা কযমিনষ্ট্রন িাড়া অফিান ওময। 

তৃতীে ভান তাযা আিভন ওনয আভানদযনও কঔান কথনও ফাইনয কফয ওনয মননে 

আন। প্রাে ১ ভা মচন্ত আভযা মফিানাে শুনত মচন্ত ামযমন। মওন্তু এ 

অফিানত তাযা আভানদয উয অভানমফও মনমচাতন র্ারাে এফিং আভানদযনও 

িম্যুি মুনকয ওরি তারাফতনরা কি আই ম (িনেন্ট ইনরানকন কন্টায)-এ 

িানান্তমযত ওনয। ফন্দী োয প্রাে দভা য তারাফতনরা কিআই ম-এয 

কযমিমষ্ট্র ঔাতাে আভানদয নাভ মরমফদ্ধ ওযা ে। আভানদয এপ,আয,আই মযনািচ 

বতযী ওযা ে। মনেভতামন্ত্রওবানফ আভানদয ফিফে মরমফদ্ধ ওযা ে। মানও আই 

আয ফনর। ইনরানকন মযনািচ বতযী ওযা ে। তাযয কিানওই মবমত্ত ওনয 

আভানদয উয দ'ুফিনযয াফমরও র' আনযা ওযা ে, মানও ম,এ,এ ফনর 

এফিং আভানদযনও মতায ওাযাকানয িানান্তয ওযা ে। মতায ওাযাকানয দু ফিয 

ওািাননায য আভানদযনও অনে এওমি আইনী ধাযাে আিনও যাঔা ে এফিং ফন্দী 
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োয প্রাে কাো ােঁর্ ফিয য প্রথভফায আভানদযনও িাডা কওানিচ ামিয ওযা 

ে। আনানদয প্রনেয িংমক্ষপ্ত উত্তয এই কম, কাো ােঁর্ ফিয মচন্ত আভানদয 

ম্পনওচ কওান র্ািচমি কদো েমন এফিং কওান কদানল কদালানযা ওযা েমন ফযিং 

আভানদযনও আইনকত এভন কওান ুমফধা প্রদান ওযা েমন, মায মবমত্তনত 

আভযা কওান কওানিচয যণান্ন নত াময ফা কওান আদারত কথনও ুমফর্ায রাব 

ওযনত াময। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আনায মফরুনদ্ধ বাযত 

যওানযয মও মও অমবনমাক মির? 

ভারানা ভাঊদ আমায: িাডা কওানিচ আভায মফরুনদ্ধ কম র্ািচমি ক ওযা 

নেমির, তানত আভানও মফনেয ফড় এওিন ন্ত্রাী, অননও কদন মকনে মিানদয 

দাোত দাতা, ভুিামদনদয ভথচও, তানদয আমথচও াামেওাযী এফিং মিানদ 

অিংগ্রণওাযী এওিন ভিুামদ (মভমরিোন্ট) াফেস্ত ওযা ে। িিনও ফরা 

নেমির কম, এ করাও বাযনতয মনযাত্তায িনে মফযাি হুভমওস্বরূ। বাযনতয 

মবতনয শ্রীনকনয আভায তৎযতায কওান মফলে মরমফদ্ধ ওযা েমন। ফযিং আভায 

াধাযণ িীফন ম্পনওচ এই কদাল আনযা ওনয ক ওযা ে। মওন্তু আি নে ভা 

য িনিয ম্যুনঔ ক োয য িি কই ভাভরাে আভানও মননদচাল াফেস্ত 

ওনয। মওন্তু যওায মঔন িাননত ানয কম, িি আভানও মননদচাল াফেস্ত ওযনি, 

তঔন তাযা মমবর কওানিচ ুড়ঙ্গ ঔনননয ভাভরাে (নমমি কওািচ বরোনর ঔনন 

ওযা নেমির) োোর শুরু ওনয। কঔানওায িি মির এওিন ভমরা। কই 

ভাভরা কথনও ভুি োয ভে মনওিফতচী নতই নতনু ওনয এই মভথো ভাভরা 

আভায নানভ দানেয ওনয কম, ক ঈনদয মদন ওাযাকানযয ফেফিাওনদয উয 

াথয মননক্ষ ওনযনি এফিং ভুিামদনদযনও িানদ কডনও এনন যওানযয মফরুনদ্ধ 

কশ্লাকান মদনত ফাধে ওনযনি। তাযয এভমন আনযা ােঁর্ িেমি ভাভরা দানেয ওযা 

ে। মওন্তু তঔন ভাত্র মদ্বতীে ভাভরায োোর র্রমির এভন ভে আল্লা াও 

মননিই ভস্ত ভাভরা ঔতভ ওনয কদন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): িাডা কওািচ আনায ভুমিয 

আনদ িাময ওযায য এফিং আনানও মাফতীে কদাল কথনও কভৌমরওবানফ মননদচাল 
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কখালণা ওযায য আনায উয মওনয মবমত্তনত অনেফ কভাওােভা র্ারাননা 

ে। আমন কতা ইমতূনফচই মননদচাল প্রভামণত নেনিন। 

ভারানা ভাঊদ আমায: এ ওথা কই কদ ম্পনওচ মিজ্ঞাা ওযা কমনত ানয, 

কমঔানন ভানফতা আনি। দীখচমদন ধনযই বাযত ভানফীে ওানুন কথনও ফমঞ্চত। আমভ 

কঔানওায ওাযাকাযভূনয অফিা মমদ আনানদযনও মফস্তানয ফমর, তানর 

আনাযা মফস্ভোমববূত নফন কম, বাযনতয করানওযা কওান্ মযনফন  কওভন 

অফিাে ফা গ্রণ ওযনি। আভানদয ওনেওিন াথী, মাযা এঔন ওাযাকানয 

ফন্দী যনেনি তানদয মফরুনদ্ধ এই কভাওােভা দানেয ওযা নেনি কম, তাযা 

ওাযাকানযয এও করানওয উয ামতর মননক্ষ ওনযনি। তাযা কওানিচ এওমি 

ামতর ামিয ওনয ফনর কম, এমি তায ামতোয মির। এওমদনও ওাকিনত্র 

মরনঔনি কম, এযা মফনেয ঔুফই বোনও  ভাযাত্মও ন্ত্রাী। অযমদনও তাযাই 

মাফতীে ভাভরা কথনও মননদচাল প্রভামণত নর তানদয উয ামতর মননক্ষ ওযায 

ভাভরা দানেয ওনয তানদযনও আিনও কযনঔনি। তানদয ভনধে মফনলবানফ 

উনল্লঔনমাকে আভানদয ভারানা আফূ িান্দার ানফ। তানও র্াযায যীনপয 

খিনাে কগ্রপতায ওযা ে। ফতচভানন কঔানন ২২ িন াথী এভন যনেনিন, মানদয 

ম্পনওচ কঔানওায ওর আদারত ুফোও ওযায আনদ িাময ওনযনি। অথচাৎ 

তানদযনও ামওস্তানন ামেনে কদোয আনদ যনেনি। তানদয ওানযা ওানযা 

ওাকিত্র এঔন আভায মনওি কৌেঁনিনি। মওন্তু তাযয তানদযনও অনফধবানফ 

আিনও যাঔা নেনি। আনানদয েত ভনন আনি কম, আমভ মঔন প্রথভ 

ািংফামদও নম্যরন আফান ওময, তঔন আমভ িংফাদনত্রয এভন এওমি 

মযনানিচয পনিাওম কঔানন মফতযণ ওনযমিরাভ কম, ৬০ িন ামওস্তানী 

মতন/ানড় মতন ফিয ধনয মফমবন্ন থানাে নড় আনি। তানদযনও ামওস্তান ামেনে 

কদোয িনে আদারত যাে মদনেনি। মওন্তু কঔানওায প্রাওযা ফনর কম, 

তানদযনও াোননায ভত ো আভানদয ওানি কনই। তাই তানদযনও ওনেও ফিয 

ধনয ওাযাকানয আিও যাঔা নেনি। কম কদনয আইননয এই অফিা কই কদ 

ম্পনওচ এফ প্রনেয ওী উত্তয মদনত াময? 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): িাডা কওানিচয ফোঔো মও?  

ভারানা ভাঊদ আমায: িাডা এওমি ফানওেয িংমক্ষপ্ত রূ। মায। অথচ—ন্ত্রা 

মননযাধ আইন। বাযত যওায এই আইন বতযী ওনযনি। মা মফনেয কওান কদনয 
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আইননয ানথ ঙ্গমতূণচ নে। এই আইননয দমৃিনত ুমরনয ম্যুনঔ প্রদত্ত মফফযণ 

কম কওান মফফাদীয মফরুনদ্ধ প্রভাণস্বরূ গ্রণ ওযা ে। অথর্ আনাযা অফকত 

আনিন কম, ুমরনয াভনন প্রদত্ত মফফযণ আদারত াক্ষীয াক্ষে  অনোনে 

প্রভাণামদয আনরানও যঔ ওনয থানও। মওন্তু িাডায ভনধে এয ুনমাক ভাত্র কনই। 

ফযিং কদালী ফেমি ুমরনয মনমচাতননয মওায নে কম মফফযণ কদে এফিং তায উয 

তায মিই ফা দস্তঔত থানও, কই মফফযণ প্রভাণেরূন আদারনত গ্রণনমাকে নফ 

এফিং কিনে দােী ফেমিনও ামস্ত কদো মানফ। িাডা আইননয ওনেওমি ধাযা 

যনেনি। তায ভনধে ফচামধও মমথর ধাযা মির ৫ নাম্বায। মানত ১৫ ফিনযয ামস্তয 

মফধান যনেনি। আয ফনর্নে ভাযাত্মও ধাযা র ২নিং  ৩নিং ধাযা। িাডায িনে 

ৃথও আদারত প্রমতষ্ঠা ওযা নেনি। কমগুনরা াইনওানিচয ভওক্ষ। ুতযািং িাডা 

আদারত কথনও কম ামস্তপ্রাপ্ত নফ তায শুধুভাত্র ুমপ্রভনওানিচ আমর ওযায 

ুনমাক থানও। ক াইনওািচ ফা অনে কওান কওানিচ আমর ওযনত ানয না। িাডা 

আইনন ধৃত ফা তায িানকচি ৯৫ তািং ভুরভান। িম্য,ু কফাম্বাই  উত্তয প্রনদনয 

ভুরভাননদযনও এই আইননয িানকচি ওযা ে। এভনমও কওান কওান ভুরভাননও 

ঔিয এফিং কু্ষয যাঔায দানে িাডা আইননয অধীনন ামস্ত কদো ে এফিং 

তানদযনও ঝুমরনে যাঔা ে। এভমনবানফ এওমি শুয উয িাডা আইন আনযা 

ওযা ে ফনর এওমি ঔফয প্রমদ্ধ যনেনি। ওাযণ, ওনেওিন ভিুামদ তায উয 

আনযাণ ওনয কখাযানপযা ওযত। কখাড়ামিনও ািাফ কথনও কগ্রপতায ওযা ে। 

তানও িাডা আইননয অধীনন ফন্দী ওযা ে। 

মাই কাও, এই অে আইননয অননও ােওয ফেফায নেনি। এই আইননয 

এওমি মনওৃিতভ মদও এই কম, এনত িামভন াো অম্ভফ। দীখচ ভে এয োোর 

র্রনত থানও। মাই কাও আভানদয উয িাডায ২  ৩নিং ধাযা আনযা ওনয 

আদারনত ক ওযা ে। মায ভনধে মাফজ্জীফন ওাযাদনণ্ডয নীনর্ কওান ামস্ত মির 

না। মওন্তু আল্লা যাব্বুর আরাভীননয অনুগ্র কম, িাডা কওানিচয িি এই ভাভরানও 

মভথো াফেস্ত ওনয এফিং আভানদযনও মননদচাল প্রভাণ ওনয। মওন্তু তায যযই তাযা 

ুড়নঙ্গয কভাওােভা দানেয ওনয আভানদযনও অনে কওানিচ িানান্তয ওনয। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): িাডা কওানিচয িি বাযত 

যওানযয র্া নত্ত্ব আনানও মওবানফ মননদচাল াফেস্ত ওনয? 
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ভারানা ভাঊদ আমায: এওিন িনিয কম কওান যাে প্রদাননয িনে অফেই 

কওান না কওান অফরম্বন থাওনত ে। ওাকিত্র  দরীর প্রভানণয ভাধেনভ কম 

ওাি মযর্ারনা ওযনত ে তানত অননও ফাধেফাধওতা থানও। কম ওতৃচক্ষ 

আভানদযনও কওানিচ ামিয ওনয, তাযা এভন কওান প্রভাণই কওানিচ ক ওযনত 

ানযমন, মানও মবমত্ত ওনয িি আভানদযনও ামস্ত মদনত ানয ফা কওমি দীখচমদন 

র্ারানত ানয। ওাযণ, ওাউনও ন্ত্রাী মরঔনরই কতা আয ন্ত্রাী াফেস্ত ওযা মাে 

না। ন্ত্রানয িনে কওান প্রভাণ অথফা তায কওান মফফযণ কঔানন ক ওযনত 

ে। এ প্রনঙ্গ এওমি আশ্চমচিনও মফলে আনানদযনও ফরমি, তা এই কম, িম্য ু

ওাশ্মীনয িাডায ক্ষ কথনও াত স্মামধও কভাওােভা এ মচন্ত মরমফদ্ধ ওযা 

নেনি। মওন্তু এঔন মচন্ত ওানযাই তানত ামস্ত নত ানযমন। তনফ ফিনযয য 

ফিয করাওনদযনও তানত িমড়নে আিনও কযনঔনি। তনফ কফাম্বাইনত িাডায অধীনন 

ওনেওিন ভুরভাননয ামস্ত ে। এঔানন এ ওথামি উনল্লঔনমাকে কম, কঔানওায 

ভুরভাননদয প্রমতফানদয য এফিং ওনেওমি যািননমতও দনরয যস্পয দ্বনন্দ্বয 

য বাযনতয িাডা আইন মফরুপ্ত ওযা ে। তনফ িাডা আদারত এঔননা অফমি 

যনেনি। আদারত িাডা আইন যমত োয ূনফচয কযওডচওৃত কভাওােভাভূনয 

ভাধান ওযনি। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাযাকানয আনায উয কম 

িুরুভ র্ারাননা নেনি তায মওিু খিনা আভানদযনও শুনান। 

ভারানা ভাঊদ আমায: এ ফোানয আভায ফিফে এই কম, আল্লা তাফাযাওা 

ো তাআরা তােঁয মফনল াামে  মফনল যভত দ্বাযা কম অনুওম্পা ওনয 

আভানও ভুমি দান ওনযনিন, কই যভতনও প্রতেক্ষ ওনয কফ ওথা উনল্লঔ ওযা 

এফিং কফ অফিা ফণচনা ওযা, মা আভায উয মদনে ফনে ককনি ভীর্ীন ভনন ে 

না। তনফ আনাযা মননিযাই অনুভান ওযনত াযনফন কম, আমভ এওিন 

ভুিামদরূন তানদয ানত ফন্দী ই এফিং মযর্ে াোয য তাযা এ ওথা 

অফকত ে কম, ভুিামদনদয িংকেননয কওেীে মচানে আভায ম্পওচ যনেনি। 

তািাড়া কঔানন থাওনত আল্লা তাআরা আভায ঈভাননও মনযাদ কযনঔনিন। 

অতএফ ভুমযও  বীরু ওানপযনদয ক্ষ কথনও এভন করানওয ানথ মওরূ 

আর্যণ নত ানয তা আনাযা ঔুফ বানরাবানফই অনুভান ওযনত ানযন। আভায 

কর্ানঔয ম্যুনঔ মা মওিু খনিনি তায ফই আভায হৃদনে মর্মত্রত আনি। আভানদয 
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ভুিামদ াথীনদয উয কম অতোর্ায নেনি, আভযা যস্পনযয উয কমই 

মনমচাতন নত কদনঔমি, তা ওঔননাই বুনর মাো ম্ভফ নে। ভুমযওযা ১৪ত 

ফিয ধনয ভক্কায উত্তপ্ত ভরুবূমভ কথনও শুরু ওনয িম্যু  শ্রীনকনযয ির্চামযিং 

কন্টায মচন্ত অতোর্ানযয কমই ধাযা অফোত কযনঔনি, তানত কওান প্রওায 

নভনীেতা ফা স্বল্পতা ৃমি েমন। ুতযািং কই প্রায, কই দামড় কিড়া, কদনয 

উয দােঁমড়নে কই রম্ফ ঝম্প, কামরকারাি ওযা এয ফ মওিুই এভন প্রনতেও 

ওনেদীয নঙ্গ খনি, মাযা ভুরভান এফিং ভুিামদরূন ভুমযওনদয ানত ফন্দী ে। 

ভুরভাননদয ওঔননাই মফস্ভৃত ো উমর্ত নে কম, ভুমযওযা তানদয অমত ফড় 

দুভন-ইরানভয এফিং ভুরভাননদয। আভানদয এওিননয িনে তানদয 

অন্তনয দোয িান কনই। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): বাযনতয ওাযাকানয এওিন 

ফন্দীরূন আনায অনুবূমত মও মির? 

ভারানা ভাঊদ আমায: এওিন ওনেদী মও-ইফা অনুবফ ওযনত ানয? 

মনশ্চেই ফনর্নে ফড় অনুবূমত, মা আল্লায নথয এওিন মথনওয অন্তনয 

কফদনায তযফাযী র্ারাে এফিং দুঃনঔয ফচা মফদ্ধ ওনয, তা নরা মিানদয ভেদাননয 

উমিমত কথনও ফমঞ্চত োয অনবূুমত এফিং আল্লা াও েত দ্বীননয মঔদভত  

মিানদয ওাি কথনও ফমঞ্চত ওনযনিন এই িংওা। অথর্ আভযা কঔানন 

যস্পযনও এ মফলনে ান্ত্বনা দান ওযতাভ। আমভ মননি আভায ফন্দী াথীনদযনও 

এ ওথা স্ভযণ ওমযনে মদতাভ কম, আনাযা মিাদ কথনও ফমঞ্চত নন, ফযিং 

আনানদয মঔদভত মিানদয ভেদাননয মঔদভতরূনই মরমফদ্ধ ওযা নচ্ছ। কম 

ফেমি মিানদয উনেনে ফামড় কথনও কফয নেনি, ক মতক্ষণ মচন্ত মননিয 

ফাড়ীনত মপনয না আনফ, ততক্ষণ মচন্ত স্বেিং আল্লা তাফাযাওা ো তাআরা 

তায িামভন এফিং তায িনে িান্নানতয কোযামন্ট যনেনি। তায প্রমতমি ভুূতচ 

মিানদয ভেদানন অমতফামত নচ্ছ। 

স্বেিং মযত উভয মফন আফদুর আমীম (যঃ) আল্লায নথ ফন্দী মওিু করানওয 

মনওি এওমি ত্র মরনঔন। তানত মতমন মরনঔমিনরন, আনাযা মননিনদযনও ফন্দী 

ভনন ওযনফন না, আনাযা প্রওৃতনক্ষ ফন্দী নন। ফযিং আল্লায নথয এভন 

ভুিামদ, মানদযনও আল্লায বার করনকনি, মফধাে মতমন আনানদযনও তায নথ 
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আিনও কযনঔনিন, এ ওর ওথা এনও অযনও স্ভযণ ওমযনে কদো নত্ত্ব এই 

অনুবূমত অন্তযনও ঔুফ আচ্ছন্ন ওনয যাঔত কম, দ্বীননয ওাি কথনও এও ধযননয 

ফঞ্চনাে নড় ককমি। ুতযািং আভযা যস্পযনও ভনন ওযানত থামও কম, আভানদয 

এঔানন থাওাওানর ঔুফ কফম মযভানণ কনও আভর ওযা উমর্ত এফিং ওাযাকানয 

কথনও মিানদয আভরনও মতিুওু ম্ভফ িীফন্ত যাঔা দযওায। মিানদয মরমঔত 

 কভৌমঔও দাোনত মরপ্ত থাওা দযওায। 

ওাযণ, আভানদয ইওার কতা এমদও কথনও ফামেওবানফ ক্ষমতগ্রস্ত নচ্ছ কম, 

আভযা মিানদয আভরী ভেদান কথনও ফমঞ্চত। আল্লা না ওরুন, আভানদয 

আনঔযাত মমদ ক্ষমতগ্রস্ত ে, তানর আভানদয কর্নে অমধও তবাকা আয কও 

নফ? এ ওথায আনরার্নাে াভমেওবানফ আভানদয কফদনায উভ ত। াথীযা 

অমধওানয কনও আভনর মরপ্ত ত। ওুযআন ভামিনদয নঙ্গ ফচামধও ম্পওচ 

যাঔত। ুযা োনডচ এভন মযনফ মফযাি ওযত, মা উত্তভ কওান িানন েত 

াো মানফ না। 

মাই কাও, এই ফমঞ্চত োয অনুবূমত এওমদনও কনযানীয ওাযণ ত, 

অযমদনও া ফৃমদ্ধ ওযত এফিং অন্তনয এই উেীনা ৃমি ওযত কম, কমবানফ 

কাও এফ প্রমতফেওতা মিন্ন ওনয আভানদয াধেভত আভযা মওিু ওযফ। ুতযািং 

এই অনুবূমতয পনরই আভযা দু' দ'ুফায ুড়ঙ্গ ঔনন ওময। আরাভদুমরল্লা! অথর্ 

এমি ি কওান ওাি মির না। মওন্তু আল্লায নথয ওনেওিন ভিুামদ া 

ওনয ওাি ওযায পনর দুভননয উচ্চ মচানেয মনযাত্তা ফেফিা ম্বমরত ওাযাকানয 

এওফায লাি পুি দীখচ আয মদ্বতীে ফায এও‖ মফ পুি দীখচ ুড়ঙ্গ ঔনন ওযনত 

পর ে। এই অনুবূমতয পনরই ওাযাযক্ষীনদয নঙ্গ আভানদয ওনেওফায িংখলচ 

ে এফিং মিানদয অিং মননফ মনেভতামন্ত্রওবানফ যানত াাযা র্রনত থানও। 

ওনেওবানফ মিাদী গ্রু বতযী ওযা ে। এই অনুবূমতয পনরই ওাযা অবেন্তনয 

মিানদয প্রমক্ষণ র্রনত থানও। মনেমভতবানফ ির কদো ত। াথীযা 

যস্পযনও বদমও ওযত  কওৌর মক্ষা মদত। এই অনুবূমতয পনর 

ওাযাকানযয ওনোয আইন বঙ্গ ওনয মিাদ মফলনে অমধওানয প্রফে মরনঔ তা 

ফাইনয াোননায কর্িা র্রত। এই অনুবূমতয পনর কঔানন দযন ওুযআন এফিং 

মিানদয ােদাননয মনেমভত আয র্রনত থানও এফিং মিানদয দাোনতয 

ধাযা র্রনত থানও। 



 

[204] 

 

উনযাি অনুবূমতয ানথ ানথ ভন  ভকনি এই অনুবূমত আচ্ছন্ন নে থাওত 

কম, আভানদযনও ফন্দী ওনয দুভননয ভমস্তনষ্ক কমই অিংওায কনায ভত োয 

নে আনি, তা ধমুরস্ভাৎ নে মাও। তাযা এনও মননিনদয মফযাি পরতা  অিচন 

ভনন ওযমির কম, তাযা (তানদয ওথাভত) এভন নাভওযা ভিুামদ কগ্রপতায 

ওনযনি, মায ওাযনণ তানদয ফামনীয া ফৃমদ্ধ কনেনি। দনম্ভ তানদয ওতৃচনক্ষয 

া ভামিনত ড়নি না। ুতযািং মঔনই তানদয ানথ আভানদয াক্ষাৎ ত, তঔনই 

তাযা আভানদয ভনধে তীেবানফ এই প্রমতমিো ৃমি ওযত কম, তাযা মফিেী আয 

আভযা যামিত। তাযা তানদয এই মফিনেয কীত কাইনত অতেন্ত নর্ি থাওত। 

ুতযািং ফায ফায এই িংফাদ ম্বমরত মযনািচ প্রর্ায ওযত। মফমবন্ন প্রওায মভথো 

ওামনী  ফাননাোি আনরঔে ফামননে তানদয ফীযনেয ওথা প্রর্ায ওযত। এফ 

কদনঔ আভানদয ভনন ত, কওানবানফ মমদ তানদয অিংওায র্ূণচ ওযা কমত। ুতযািং 

আভযা কঔানন থাওনত মঔনই এওাওী মওিংফা মম্যমরতবানফ দুআ ওযতাভ, তঔন 

এই দুআই ওযতাভ কম, “ক আল্লা! আভানদযনও ভমচাদাূণচ কওান ন্থাে ভুি ওয, 

মানত ওুপনযয নাও ধূরাে মভন মাে। তানদয অিংওায র্ূণচ নে মাে এফিং তানদয 

ভমস্তনষ্ক োয অিংওায রািনাে মযণত ে।”  

আরাভদমুরল্লা! আল্লা াও ক দুআ ওফুর ওনযনিন। কম আমঙ্গনও মতমন 

আভানদযনও ভুমি মদনেনিন, তায দ্বাযা আরাভদুমরল্লা উি ওর উনেেই 

পর নেনি। এিাড়া এভন আনযা অননও প্রমতমিো যনেনি, কমফ প্রমতমিোয 

ম্পওচ ভানুনলয ফেমিকত িীফননয ফা াভামিও িীফননয নঙ্গ। কমগুনরা 

ওাযািীফনন ভানুনলয ভন-ভকিনও আচ্ছন্ন ওনয যানঔ। আভযা প্রমতমিোয িকত 

কথনও ঔুফ কফম দূনয থাওনত নর্ি মিরাভ। ওাযণ, কওান কওান প্রমতমিো 

ভাযাত্মও ক্ষমতওয নে থানও। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাযাকানয থাওাফিাে 

আনায অননও করঔা এফিং মর্মেত্র ফাইনয আন, তা মও ওনয ম্ভফ ে? কফ 

ফাইনয আাে মও আনায উয অতোর্ানযয ভাত্রা কফনড় মাইমন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আল্লা যাব্বুর আরাভীননয উয মমদ এওিন 

ভুরভাননয ূণচ আিা থানও এফিং মফত্র ওুযআন ভািীনদ ফমণচত আল্লায 

াানমেয খিনাফরীয উয দৃমি থানও, তানর ক উত্তভবানফ ফুঝনত াযনফ কম, 
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আল্লা তাফাযাওা ো তাআরা তােঁয মনওি দুআয িনে ফোওুর হৃদনেয কওান 

আওুমত এফিং তােঁয ভীন মাঞ্চাওাযীয াত ওঔন মফপর মপমযনে কদননা। শুরু 

কথনওই আভানদয ফানা মির, আভযা কমন মিানদয ওাি কথনও ফমঞ্চত না ই। 

মওন্তু এওফিয মচন্ত ওরভ ওাকনিয ম্পওচ কড়ায ফেফিা নে নেমন। যফতচীনত 

আল্লা তাআরা এই ম্পওচ কড়ায তাপীও দান ওনযন। এয উওযনণয ফেফিা 

ওনযন। যদ কমাকাড় ওনয কদন। ফুমদ্ধ দান ওনযন। তা এভন মফস্ভেওয 

ফেফিানায ভাধেনভ কম, আভায স্ভযণ আনি কম, ওাযাকানয থাওা অফিাে ানড় 

িে'য অমধও ত্র মরনঔমি। মায অমধওািং ত্র ওাযা আইননয মযন্থীবানফ 

করঔা ে  াোননা ে। মওন্তু আরাভদমুরল্লা, তায ভধে কথনও অল্প মওিু মর্মে 

কঔাো ককনি। অফমি ফগুনরা মর্মেই মানদয নানভ করঔা নেমির তানদয মনওি 

কৌেঁনি মাে। এফ মর্মে এভন এওমি বাণ্ডায, মায দ্বাযা ইনাআল্লা মিানদয 

ওানি এফিং মওিু ভুরভাননয অফেই উওায নফ। 

এভমনবানফ ওাযাকানয ফন আল্লা তাফাযাওা ো তাআরা মিাদ  অনোনে 

মফলনে ািায ািায ৃষ্ঠা করঔায তাপীও দান ওনযন। আয এমি শুধুভাত্র তায 

অনুগ্র  অনুওম্পা। এয ভনধে আভানদয ওানযাযই কমাকেতায অিং কনই। ম্ভফত 

এয ভধে কথনও এও দুইমি প্রফে িাড়া আয কওানমিই মফনি েমন। তনফ আভায 

যমর্ত ূণচাঙ্গ এওমি গ্রন্থ অমি উদনয মননক্ষ ওযনত ে। ওাযণ, মযমিমত ক ভে 

অনুওুর মির না। কই াণ্ডমুরম আভায ওানি যাঔা ভাযাত্মও মফনদয ওাযণ 

োয ম্ভাফনা মির। কওান প্রফে মঔন ামেনে মদতাভ এফিং তা কিন কফয 

োয িংফাদ কতাভ, তঔন ধাযণা ত কম, এঔন ত্রুয িুরুভ মনমচাতন ফৃমদ্ধ 

ানফ। তানদয মনওি এয িংফাদ কৌিনফ। ুতযািং দুভন মিনজ্ঞ ওযনর িফাফ 

কদোয িনে মফমবন্ন মরা-ফাানা বতযী ওনয যাঔতাভ। মওন্তু ফড় আশ্চনমচয ওথা 

এই কম, আল্লা তাফাযাওা ো তাআরা আভানদযনও অননও াামে ওনযনিন। 

পনর এফ ঔফয দুভন িাননত ানযমন মওিংফা িাননত াযনর তাযা কবনফনি 

কম, ম্ভফত তানদয নাভ মদনে অনে কওউ এগুনরা মরঔনি। ওাযণ, মননিনদয 

মনযাত্তা  মমওউমযমি ফেফিায উয তানদয কফচ মির। আল্লায অনুগ্র কম, 

ফমওিু মথািানন কৌেঁনি মাে। এঔন ওাযাকায কথনও কপ্রমযত াথীনদয কফময 

বাক মর্মে  মিমনত্র আনি। কওান কওান িােকাে অতেমধও ওনোযতা নত্ত্ব 

আল্লা তাফাযাওা োতাোরা ওনোযতা ওাযীনদয ভাধেনভ এফ মিমন ফাইনয 
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কৌেঁমিনে থানওন এফিং তানদযনও এভন অনুকত  অধীন ফামননে কদন কম, তাযা 

ভুিামদনদয ওাি ওযনত ফাধে ে। আয এমি এভন এওমি মিমন, মা 

ইনাআল্লা ওঔনই কল নফ না। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আভযা শুননমি কম, আমন 

ভুমি রানবয য ওাযাকানযয কমফ অফিা মরনঔ প্রর্ায ওযায দরুন ওাযাকানয 

ফন্দী াথীনদয উয অতোর্ায ওযা নেনি। এ ম্পনওচ মওিু ফরুন। 

ভারানা ভাঊদ আমায: ওাযাকানযয বেিংওয  কফদনাদােও মযনফন আভায 

নঙ্গ কমফ াথী মিনরন, আভায অন্তনয তানদয িনে কমই ভনফদনা  

বারফাায কপ্রযণা যনেনি, তা েত অনে ওানযা অন্তনয থাওনত ানয না। তানদয 

ম্পনওচ আমভ মতিুওু িাক আয কওউ কফাধ ে এতিুওু িাক নে। আভায উয 

তানদয অিংঔে অনুওম্পা যনেনি। ওাযািীফনন আভায নঙ্গ তাযা কম আর্যণ 

ওনযনিন, মতেই তা ঈলচনীে। আমভ তানদয মনওি ওৃতজ্ঞ  ঋণী। এভতাফিাে 

এভন কওান দনক্ষ আমভ মননত াময না, মায পনর তাযা ওি কনত ানয। 

আরাভদমুরল্লা, করঔায ওানি আমভ ঔুফ তওচতা অফরম্বন ওময। আমভ আভায 

িে ফিনযয ওাযািীফননয অমবজ্ঞতা াভনন কযনঔই এফ মরনঔমি। মওনয দ্বাযা 

তানদয উয মনমচাতন ফৃমদ্ধ কনত ানয এফিং মওনয দ্বাযা ানয না ক অমবজ্ঞতা 

আভায আনি। আল্লা ানওয দো! ওনেওমদন ূনফচ ওাযাকানযয এওিন াথীয 

ত্র এননি। তানত ক মরনঔনি, আনায ভুমিয য আভানদয উয মনমচাতন 

হ্রা কনেনি। ওাযণ দুভননদয এঔন আিংওা যনেনি কম, তানদয এওিন াথী 

ফাইনয কফয নেনি। আয তায প্রমত ািায ািায রাঔ রাঔ ভানুনলয ভথচন 

যনেনি। আভযা তায াথীনদযনও উতেি ওযনর ফা ওি মদনর আভানদয কথনও 

বোনও প্রমতনাধ গ্রনণয ম্ভাফনা যনেনি। 

মাই কাও ভুমযওযা তানদয িাত বীরুতায ওাযনণ—মা তানদয প্রনতেনওয 

ভনধে ফেমিকতবানফ মফদেভান এফিং তানদয ভানিয ভনধে াভমগ্রওবানফ 

মফদেভান—তাযা িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ) এয ফযওনত 

ভুিামদনদয উয মনমচাতন র্ারাননায কক্ষনত্র তওচতা অফরম্বন ওযনি এফিং কওান 

কওান কক্ষনত্র মননিনদয িংফযন ওযনি। আরাভদুমরল্লা, াথীযা কঔানন 
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উৎওৃিভাননয িীফন মান ওযনি। আভায আা, আল্লা তাআরা তানদযনও 

অমতেয ভুমিদান ওযনফন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাযাকানয ফন্দী থাওাওানর 

আনানও ভুি ওযায কর্িা অফেই নেনি, ফা আমন মননি কর্িা ওনযনিন। এ 

ম্পনওচ আভানদযনও মওিু ফরনু। 

ভারানা ভাঊদ আমায: এমি ফড় আওলচণীে  দীখচ এও উাঔোন। আমভ তা 

িংনক্ষন ফরায কর্িা ওযফ। এ আনরঔে ভননাভুগ্ধওয োয ানথ ানথ 

ঈভানদীপ্ত ফনি। ভুরভাননদয অন্তনয যস্পনযয কওভন ভমচাদা  ভূরে যনেনি 

এফিং ভুিামদনদযনও যস্পনযয িনে মও মযভাণ তোক স্বীওায ওযা প্রনোিন, তা 

এফ খিনা আনযা স্পি ওনয তুনর ধনয। মাই কাও, ভুমি করাভ িে ফিয ২৪ 

মদন য। তনফ এিনে ফেু  ভিুামদ াথীকণ কম মযভাণ কর্িা ওনযনিন, তা 

মনঃনন্দন প্রিংায কমাকে এফিং ইমতানয এও আনরাওজ্জ্বর অধোে। িংনক্ষন 

এফিং ইমঙ্গনত কফ প্রনর্িায ওথা আনরার্না ওযফ। 

আভযা ফন্দী োয যযই ইরাভাফানদয (অনন্তনাক) তৎওারীন কিরা 

ওভাণ্ডায ীদ কওান্দায বাই (যঃ) (মায নঙ্গ আভায কবীয ম্পওচ মির) 

অল্পক্ষনণয ভনধেই তায ওর ভুিামদ ফামনীনও ফচত্র িমড়নে কদন এফিং মি 

প্রনোক ওনয আভানও ভিু ওযায ীভাীন কর্িা র্ারান। কই উদ্ধায অমবমানন 

ওত ভুিামদ কম াাদনতয অভীে ুধা ান ওনযনিন তা আভায িানা কনই। মওন্তু 

কই ননয মদন ইমণ্ডোন আভচীনদয িনে ফড় ওমেন ভে মির। তানদযনও অননও 

মফদ  িমিরতায ম্যুঔীন নত ে। ওাযণ, ভুিামদকণ তানদয প্রনতেওমি 

ওনবনেয উয, প্রনতেওমি দনরয উয এফিং তানদয প্রনতেও কওনেয উয তীে 

আিভন র্ারাে। 

ফন্দী োয প্রাে মতন ভা য শ্রীনকনযয এওমি ির্চামযিং কন্টানয থাওনত ঔফয 

াই কম, ফাইনযয ভুিামদকণ ওনেওিন ফমৃি নাকমযওনও অযণ ওনযনি এফিং 

তানদয মফমনভনে আভানদয ভুমিয দাফী িামননেনি। ভিুামদনদয এই তৎযতা 

াথীনদয অন্তনয আভানদয ফন্দী োয মও মন্ত্রণা যনেনি এফিং তাযা এই 

মফলেমিনও ওত গুরুনেয ানথ কদঔনি তাযই ইমঙ্গত ফন ওনয। তাযয িাননত 

াময কম, আভানদয ভমুি আন্ন। ির্চামযিং কন্টানয আভানদযনও প্রস্তুত নত ফরা ে 
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এফিং কঔানওায আইন অনুানত কল কভমডওোর কর্ওআ ওযা ে। মওন্তু 

ম্ভফত এভন ভে অহৃত করাওনদয ভমুিয কওান ফেফিা নে মাে, পনর 

আভানদয ভুমি ুনফচায মমিনে নড়। 

তাযয আভানদযনও মঔন িম্যু মননে আা ে। তঔন ফন্দী োয প্রাে নে ভা 

য িংফাদ শুননত াই কম, মদল্লীনত ওনেওিন মফনদী নাকমযওনও—মানদয ভনধে 

মওি ুআনভমযওান  মওিু ফৃমি যনেনি—অযণ ওযা নেনি। আরাদীদ নাভও 

এওমি িংকেন তানদযনও অযণ ওনযনি এফিং তানদয মফমনভনে আভানদয 

ভুমিয দাফী ওনযনি। এই তৎযতা িনভনক্ষ আায মওিুমদন নযই িাননত 

াময কম, এই তৎযতামি পরাপরূনে অফিাে ভাপ্ত ে। মওন্তু আভযা এওথা 

ফুঝনত াময কম, ফাইনয কমফ ভুিামদ াথী যনেনিন, তাযা এ ফোানয মও 

মযভাণ মর্ন্তামন্বত এফিং ওত দূয অগ্রয োয িনে তাযা প্রস্তুত। 

আমভ এঔানন এ ওথামি স্পি ওনয ফরনত র্াই কম, ফাইনয াধাযনণয িানা অিানা 

মত তৎযতা নেনি, তায কওানিানতই আভানদয যাভচ মির না ফা তানদযনও 

আভযা ওযনত ফমরমন। ফযিং ভিুামদকণ মননিযাই অন্তনয কফদনা অনুবফ ওনয, 

কস্বচ্ছাপ্রননামদত নে এফিং মননিনদয দামেনেয ওথা ভনন ওনয মতিুওু ম্ভফ নেনি 

তাযা এ ফোানয কর্িা ওনযনিন। 

মঔন আভানদযনও মতায ওাযাকানয িানান্তয ওযা ে, তঔন বাযনতয অমধফাী 

মওিু াথী, মাযা মিানদয ানথ ঔুফ এওিা মযমর্ত মির না, মওন্তু তাযা আভায 

মফমবন্ন ওোনি মফনল ওনয ফাফযী ভমিদ িংিান্ত ওোনি শুননমির, তাযা কম 

কওান উানে ওাশ্মীনযয মওিু ভুিামনদয ানথ কমাকানমাক িান ওনয। াভানে 

প্রমক্ষণ গ্রণ ওনয। মওিু অস্ত্র াত ওনয। তাযয ািানফয এওমি অঞ্চর কথনও 

ওনেওিন াভমযও করাও এফিং ওনেওিন কফাভমযও অমপাযনও অযণ ওনয 

কওাথা মননে মাোয নথ িংখনলচয ভুনঔাভুঔী ে। তানত এই াতিন ভুিামদ 

ীদ ন এফিং তানদয ানথ অহৃত করানওযা ভাযা নড়। পনর এ 

তৎযতামি ফামেও কওান পরাপর রাব ওযনত ানযমন। তনফ এ খিনা কথনও 

মক্ষা াো মাে কম, ভুরভাননদয ভনধে ভ্রাতৃনেয অনুবূমত যনেনি। মায পনর 

অিানা অনর্না এই তরুনণযা এত ফড় তৎযতা র্ারাে। 
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মতায ওাযাকানয থাওনতই এও যানত আভযা িংফাদ শুমন কম, অমধওতৃ ওাশ্মীনযয 

রকাভ অঞ্চনর ওনেওিন মফনদী নাকমযওনও অযণ ওযা নেনি। আর 

পাযান নাভও িংকেন তানদযনও অযণ ওনযনি এফিং তানদয মযফনতচ 

আভানদয ভুমিয দাফী িামননেনি। তানদয ভনধে ওনেওিন আনভমযওান, ওনেওিন 

িাভচান  ওনেওিন ফৃমি নাকমযও মির। আয এওিন ম্ভফত নযনেয নাকমযও 

মির। এই তৎযতামি অননও প্ররমম্বত ে। এয ওাযনণ আভানদযনও ওাযাকানয 

মনমচাতন ওযা ে। মওন্তু আভযা এ তৎযতা ম্পনওচ ম্পূণচ অনফমত মিরাভ 

এফিং এ ওাি ওাযা ওযনি তা আভানদয িানা মির না। এ ভে আভানদয মনওি 

মিজ্ঞাাফানদয িনে কদী মফনদী অননও করাও আনত থানও। মওন্তু আভযা 

তানদযনও মওিুই ফরনত াযমিরাভ না। তাযা আভানদয মনওি এ দযঔাস্ত ওনয কম, 

আভযা তানদযনও কিনড় কদোয িনে কমন এওমি আমর ওময। তঔন আভযা 

ভানফীে ভনফদনায মবমত্তনত ক অনুানত আমর ওময। মওন্তু যফতচীনত িংফাদ 

াই কম, কই মচিওকণ মনরুনে নেনি। তাযা িীমফত আনি নামও তানদযনও 

কভনয কপরা নেনি তা কওউ িাননত ানযমন। 

মওিুমদন য মঔন আভানদযনও অমধওৃত ওাশ্মীনযয এওমি ওাযাকানয আনা ে, 

তঔন কঔানন ওনেওিন মফনদী আকন্তুনওয মনওি কথনও িাননত াময কম,এই 

তৎযতাে ীদ ওভাণ্ডায কনওন্দায (যঃ) িমড়ত মিনরন। এ ফোানয আয মায 

নাভ কনো মচ্ছর, মতমন আভানদয এওিন ভুিামদ াথী ীদ ওভাণ্ডায 

আফদুর াভীদ তুমওচ (যঃ)। মওন্তু তঔন এযা উবনে াাদত ভমদযা ান 

ওনযমিনরন। তাযয এওথা শুননত কনেমি কম, ওনেওমি কদনয দক্ষ কনাযা 

র্মল্ল মদন মচন্ত রকাভ এরাওাে কমরওপ্টায  অনোনে াভমযও উানে 

অহৃত করাওনদযনও ঔুেঁনি কফয ওযায িনে ফা ওভনক্ষ তানদয রা উদ্ধায ওযায 

িনে মফযাি তৎযতা র্ারাে, মওন্তু তানত তাযা পর েমন। 

এ ফোানয ওনেওফায মফনদী প্রমতমনমধ দর এফিং িানীে প্রাননয করানওযা 

ওাযাকানযয ফন্দীনদয কথনও—মানদয ভনধে আভযা মতনিন অথচাৎ ীদ ওভাণ্ডায 

াজ্জাদ আপকানী (যঃ), ওভাণ্ডায নািরুল্লা ভানুয  আমভ ামভর মিরাভ—

অননও মিজ্ঞাাফাদ ওনয। অহৃতযা ভাযা মকনে থাওনর তাযা ওভনক্ষ তানদয 

রাই কনত র্ামচ্ছর। এই তৎযতা আনভমযওা  ইউনযানয নাকমযওনদযনও 

অতেমধও কনযানীনত মরপ্ত ওনয। কল মচন্ত তানদয মফস্তামযত খিনা কওউই 
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িাননত ানযমন। ওাযণ,এই ওানি মানদযনও িমড়ত ফরা মচ্ছর, তানদয ওনরই 

ীদ নে মকনেমিনরন, আয মাযা িীমফত মিনরন, তানদয কওউই এ ম্পনওচ মওিু 

িাননতন না। আয কম ওর ওাযাফন্দীনদয নাভ উনল্লঔ ওনয ফরা মচ্ছর কম, 

তানদয ভুমিয িনে এই ওাি ওযা নেনি, তাযা মননিযাই এয শুরু কল  ভধে 

ম্পনওচ মনতান্তই অনফকত। 

কভািওথা! এই তৎযতামি কওান পর িাড়াই কল নে মাে। আয বাযত যওায 

আভানদয উয অমত ওনোয ে। মনযাত্তা ফেফিা মচাপ্ত মযভানণ ফমৃদ্ধ ওযা ে। 

এতদ্বেতীত আনযা অননও প্রনর্িাই মতায ওাযাকানয থাওাওানর এফিং কঔান 

কথনও ওাশ্মীনযয ওাযাকানয মপমযনে আনায য ওযা ে। মায ভধেওায ওতও 

তৎযতা মির অতেন্ত মিারী এফিং ি। মওন্তু অবীষ্ঠ রনক্ষেয অমত মনওনি 

এন কগুনরা ফামেওবানফ ফেথচতায মওায ে। আয নয আভযা মর্ন্তা ওযতাভ 

কম, িামননা এয ভনধে আল্লা যাব্বুর আরাভীননয মও কওভত যনেনি? মনশ্চে 

মতমন স্বীে ফান্দানদয প্রমত ওৃাীর, ঈভানদাযনদয ভদদওাযী এফিং ওামপযনদযনও 

রামিত, অদি  কে প্রমতন্নওাযী। তােঁয কওান ওািই 

মওভতনূে নে। 

ওাযাকানযয অবেন্তনয কমফ তৎযতা র্ারাননা নেনি, তায অমত দীখচ এও 

আনরঔে যনেনি। ওাযণ, ওাযাকানযয মবতনযয ভুিামদকণ মননিনদয ভুমিয িনে 

ুদৃঢ়, ুমফনেস্ত  ুমযওমল্পত প্রনর্িা ওযা কথনও কানপর মিনরন না। ওাযণ, 

আল্লা তাফাযাওা ো তাআরায কাওয কম, ওাযাকানয মাো নত্ত্ব তাযা 

কঔানওায দাে ভনন-প্রানণ কভনন কনেমন। ফযিং দানেয এই িার  পােঁদ মিন্ন 

ওযায ম্ভাফে ওর কর্িাই তাযা ওনযনিন। কঔানওায ভুিামদকণ কওান প্রওায 

ওুযফানী ওযনতই ওুণ্ঠানফাধ ওনযনমন। 

ওাযাকানযয মবতনয অফিান ওনয ভুমি রানবয িনে কমফ কর্িা র্ারাননা ে, তায 

ভনধে মফযাি এওমি তৎযতা ১৯৯৪ ননই আযম্ভ নেমির। অথচাৎ ফন্দী োয 

ফিযই মঔন আভানদযনও কওাি বরোনরয কি আই মনত আনা ে তঔন। 

তৎযতামি মির এই-ওাযাকানযয আবেন্তযীণ মযনফ মির মনথি কঔারানভরা। 

ফোযাওভূনয প্রার্ীয  দযিাভূ কবনঙ্গ নড়মির। পনর ভুিামদযা কঔানন 

২৪ খন্টা কখাযানপযা ওযত। মদনন  যানত যস্পনযয ফোযানও মাতাোনতয 
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ুমফধা মির। কির ওতৃচক্ষ অনুভান ওযনত ানযমন কম, আভানদযনও ওাশ্মীযী 

ভুিামদনদয নঙ্গ কিনড় মদনর তানদয কওান ক্ষমত নত ানয। তাই তাযা মনমদ্বচধাে 

আভানদযনও ওাশ্মীযী ভিুামদনদয নঙ্গ কিনড় কদে। মওন্তু কঔানন মঔন দযন 

ওুযআননয ধাযা আযম্ভ ে এফিং বাযত যওায কঔানন ভুিামদনদয ভনধে কমই 

ভতমফনযাধ ৃমি ওনযমির, তা মফরুপ্ত ে, তঔন কির ওতৃচক্ষ মননিনদয বুর 

ফুঝনত ানয। তাযা আভানদযনও কঔান কথনও অনে এওমি বেিংওয ির্চামযিং কন্টায 

তারাফতনরানত িানান্তমযত ওযায কর্িা র্ারাে। আভানদয ১২ িন ামওস্তানী 

ভুিামনদয ভধে কথনও র্াযিননও িানান্তয ওযা ে। মওন্তু তাযয ওাযাকানয 

অফিানযত ওাশ্মীযী ভুিামদকণ প্রমতফাদ ওনয কম, আভযা আভানদয এ ওর 

াথীনও কঔানন কমনত কদফ না। ওাযণ, কঔানন বেিংও মনমচাতন ওযা ে। এযা 

ইমতূনফচ ওমেন ওমেন মনমচাতন ে ওনযনি এফিং তানদয মাফতীে মযনািচ  

তৎযতা মরমফদ্ধ ওযা নেনি। 

কভািওথা এ মননেই কির ওতৃচক্ষ  ওাযাকানয অফিানযত ওনেদীনদয ভনধে 

ভতমফনযাধ ফৃমদ্ধ কনত থানও। কির ওতৃচক্ষ মিফনর আভানদযনও কঔান কথনও 

কফয ওযনত র্ামচ্ছর, আয মবতনযয স্মামধও ভুিামদ তানদয মিফনর 

আভানদযনও মবতনয আিনও কযনঔমির। এ মযমিমতনত আভানদয যাভচ ে কম, 

মফলেমি এবানফ দীখচভে মিওনফ না। ওাযণ, ভুিামদনদয িংঔো মতই কাও না 

কওন তাযা মির মনযস্ত্র, মনরুাে  ােীন। ওাযাকানযয িংওীণচতাে আফদ্ধ 

মফমবন্ন অক্ষভতাে আিান্ত। ক্ষান্তনয কির ওতৃচক্ষ ফড় ধযননয কপাচ মননে এনর 

তঔন তাযা তানদয কর্িাে পর নফ এফিং আভানদযনও কফয ওনয মননে মানফ। তাই 

আভানদয ওাযাকায কথনও ভুি োয ভিফুত কওান ফেফিা গ্রণ ওযা প্রনোিন। 

ুতযািং কওািবরোনরয ৭নিং ফোযানও প্রার্ীনযয ান এওমি তােঁফু িানাননা ে। 

ওাযাকানযয ভনধে কঔারানভরা মযনফ মির। কঔানন ওনেওিন ভিুামদ তােঁফু 

িামননে থাওত।ফন্দীনদয িংঔোমধনওেয ওাযনণ কির ওতৃচক্ষ এফ তােঁফু মননিযাই 

কিাকাড় ওনয মদনেমির। 

মাই কাও, কই তােঁফুয মবতয মদনে ভামি ঔনন ওনয তায উয বার এওমি 

কওনভানফ্লাি িাদ ফানাননা ে। ভিুামদকণ মদনযাত মযেভ ওনয কই ুড়ঙ্গ ঔনন 

ওযনত শুরু ওনয। মদননয কফরাে ঔনন ওযা ত, আয কিাি কিাি ঝুমড়য ভনধে ভামি 

িভা ওযা ত। যানত াথীযা তানদয পানচ (ওাশ্মীনযয মফনল কাাও) মযধান 



 

[212] 

 

ওনয তায ভনধে কই ঝুমড় রমুওনে ওাযাকানযয কনতচয ভনধে এফিং কমঔান মদনে ামন 

মনস্কান ত কফ িােকাে মননক্ষ ওযত। আয তায ডানন ফানভ াথয কপরা 

ত। ওাযণ অতেমধও মফস্তৃত  প্রস্ত এই ওাযাকানয মচাপ্ত মযভাণ াথয মির। 

পনর াথনযয িংঔো ফৃমদ্ধ াোে ওায কওানরূ নন্দ িংে েমন। ুড়ঙ্গ 

ঔনন ওযায কক্লূণচ এই মযেনভয ধাযা এওভা মচন্ত র্ারু থানও। ভুিামদযা 

াযাযাত াাযা মদত এফিং মদননয কফরাে মযেভ ওযত। ানথ ানথ দুআ 

ওযা ত। কই দৃে মির ফড় অূফচ। কঔানওায ভামি ঝযঝনয এফিং াথুনয, কম 

ওাযনণ ওনেওফায উয কথনও ভামি ধন নড় ুড়ঙ্গ ফে নে মাে। মা মযষ্কায 

ওযনত ওনেওমদন ভে করনক মাে। মওন্তু তফু ভিুামদযা া াযােমন। 

প্রার্ীনযয মনওি কথনও ুড়ঙ্গ ঔনন ওযা আযম্ভ ওযা নেমির, মফধাে ভাত্র ৬০ পুি 

ঔনন ওযনতই ুড়ঙ্গ অয প্রার্ীয মচন্ত কৌেঁনি মাে। 

মওন্তু ননবম্বয ভানয এও যমফফানযয ওানর কির ওতৃচক্ষ ম..আয.ম.এপ 

এয াতমি কওাম্পানী  অনোনে কপাচ মননে অতমওচত আিভণ ওনয। িুমিয মদন 

োে াথীযা াাযায ওানি মওিুিা কানপর মির। তাযা কবনফমির আি িুমিয 

মদন, আিভনণয ম্ভাফনা কনই। কই অভননানমামকতায ুনমাকনও ওানি রামকনে 

র্তুমদচও কথনও তাযা ভুিামদনদযনও মখনয কপনর। উবে দনরয ভনধে রড়াই ে। 

মওন্তু ভুিামদযা অমফর্রতায ানথ রড়ায ুনমাকই ােমন। ওাযণ, রড়াইনেয িনে 

িানদয উয আনক কথনওই মফুর মযভাণ াথয িভা ওনয যাঔা নেমির। 

মযওল্পনা মির কম, আিভণ নর ওর ভিুামদ িানদ উনে াথয দ্বাযা ভুওামফরা 

ওযনফ। মওন্তু ওনর িানদ োয ুনমাকই ােমন। অল্পমওিু ভুিামদ িানদ উেনত 

ক্ষভ নেমির। তানদয অনননওই আত নে মিু নিন,নয তাযা প্রর্ণ্ড 

ককারাফলচণ আযম্ভ ওনয,পনর আভানদয াথী নমবদ আনিভু (যঃ) ীদ ন। 

অননও াথী আত ন। 

মযননল কির ওতৃচক্ষ আভানদযনও কঔান কথনও কফয ওযনত ক্ষভ ে। তঔন 

তানদয ওানি ুড়ঙ্গ যে উনম্যামর্ত নে নড়। ওাযাকানযয মবতনযয ুড়ঙ্গ 

ঔনননয ওািমি মির অমত ভিফতু  ুৃিংঔর। ুড়ঙ্গ ঔনননয খিনামি বাযত 

যওানযয মফযাি ভাথাফেথায ওাযণ ে। তানদয কমফ দক্ষ করাও ুড়নঙ্গয তদন্ত 

ওনয এফিং কমি ওানি কথনও কদনঔ, তাযা ভুিামদনদয উয ীভাীন ীড়ন 

র্ারাে। তাযা িাননত র্াে কম, আনানদয মনওি মও মও মন্ত্র মির, মা দ্বাযা 
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আনাযা এই ওাি ওনযনিন? ফস্তুত এ ওাি ফােত কওান মন্ত্রামত িাড়া ম্ভফয 

মির না। মযননল তাযা প্রায ওযনত ওযনত ক্লান্ত নে মাে। মওন্তু কই যে 

তাযা ভুিামদনদয কথনও উদখািন ওযনত ানযমন। আয মও ওনযই ফা উদখািন 

ওযনফ? ওাযণ, মাযা এই ুড়ঙ্গ ঔনন ওনযমির তানদয িানা মির না কম, তানদয 

ানত এত উন্নত ওাি মও ওনয ম্ভফ র। মনঃনন্দন এফই মির দোভে 

আল্লায ভদদ।  

ুড়ঙ্গ ঔনননয মদ্বতীে খিনামি খনি ১৯৯৯ এয িুন ভান। তঔন আভানদয 

ামওস্তানী ভিুামদনদযনও ওাশ্মীযী ভিুামদনদয কথনও ৃথও ওনয মবন্ন মবন্ন দুমি 

ব্লনও িানান্তমযত ওযা ে। ব্লও দুমিয ভাঝঔানন এওমি প্রার্ীয মির। ভুিামদকণ 

যস্পনযয নঙ্গ কমাকানমানকয িনে তা অনাোন অমতিভ ওযনত াযত। প্রার্ীযমি 

আনুভামনও নে পুি উর্ু মির। আভযা যাভচ ওনয মদ্ধান্ত কনই কম, ১২নিং ব্লনও 

মনভচাণ ওানিয িনে এওমি ভোননার বতযী ওযা নেমির। কমি কওনভানফ্লাি ওনয 

কযনঔ কদো ে। ভুিামদযা তা কদনঔ কপনর এফিং তায মবতয মদনে এওমি ুড়ঙ্গ 

ঔনননয মদ্ধান্ত কনে। মওন্তু এফানযয ুড়ঙ্গ ঔনন ওযা ূনফচযিায তুরনাে অননও 

িমির মির। ক ওামনী ফাস্তমফওই দৃঢ় িংওনল্পয ওামনী। িংমক্ষপ্ত এই কম, আড়াই 

মতনভানয মফযাভীন মযেনভয পনর ৬০/৭০ িন ভুিামদ মভনর ১২০ পুি 

রম্বা ুড়ঙ্গ বতোয ওনয। মওন্তু ১৯৯৯ ানরয িুন ভানয ১৪ তামযঔ যানত, তঔন 

ফযিং ১৫ তামযঔ শুরু নে মকনেমির ুড়ঙ্গমি ধযা নড় মাে। কির ওতৃচনক্ষয 

ামফও মনমচাতনন ভুতাযাভ বাই ওভাণ্ডায াজ্জাদ আপকানী ীদ নে মান। 

আনযা দিন াথী ভাযাত্মও আত ন। তানদয ওানযা ওানযা উবে ােঁিু কবনঙ্গ 

মাে। ওানযা াত ানে পাির কদঔা কদে। এবানফ এ প্রনর্িামি ফামেওবানফ 

মনষ্ফর যনে মাে। 

এ দুমি মির এভন কর্িা, মায িনে অতেমধও েভ ফেে ওযা নেমির। এতদ্বেতীত 

অনোনে মযওল্পনা ম্পনওচ ফরফ কম, ওাযাকানযয কম ফন্দী তায ফন্দীেনও দাে 

ভনন ওনয এফিং ওানিয অঙ্গনন কফয োয িনে অমিয নে নড় তায দৃিান্ত কই 

ফািাঔীয ভত, কম তায াধে  াভথচে ভত ডানা আিমড়নে মিয কবনঙ্গ কপরায 

কর্িা ওনয। ফাযফায আত ে। মওন্তু কর্িা ওযা কথনও মফযত ে না। ওাযণ, তায 

স্ববাফ দােনও কভনন কনে না। তাই অিংঔে মযওল্পনা ওযা নেনি। কওান কওান 

ির্চামযিং কন্টানয মযওল্পনা কনো নেনি। তায ভনধে কিরাযনও িে ওনয তায 
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ভাধেনভ ভুমিয কর্িা ামভর মির। মওন্তু মনধচামযত ভে আায ূনফচই আভানদযনও 

কফ িােকা কথনও িানান্তমযত ওযা ে। এভমনবানফ আনযা মওিু কর্িা ওযা ে, 

কমগুনরা ফাইনযয াামে না াোয ওাযনণ পর েমন। ওাযণ, দীখচমদন মবতনয 

থাওায ওাযনণ কম কওউ ফাইনয কফয োয িনে মওিু না মওিু ফাইনযয াামে 

নমামকতায ভুঔানক্ষী ে। 

কভািওথা, িে ফিয র্মব্ব মদননয এই ফন্দীওার এভন অননও প্রনর্িাযই ভমিয 

নাভ। কমগুনরানত আভযা ভুমি রানবয িনে আভানদয ওর মি ফেে ওময। 

মযেভ ওময। আভযা ইরানভয দুভননদয উয এই প্রবাফ মফস্তায ওময কম, 

এওিন ভুরভান ওঔননাই ভুমযও  ওানপযনদয দাে ে ওযনত ানয না। 

এফ কর্িায পনর বাযত যওানযয ফড় এওমি ক্ষমত এই ে কম, তাযা আভানদয 

ভধে কথনও ওাউনও কমঔাননই ফন্দী কযনঔনি, কঔানন মনযাত্তায িনে যওাযনও 

মফুর ফেে ফন ওযনত নেনি। মায মযভাণ কওামি িাওা। কওান কওান ভে 

তায অমধও নেনি। তায জ্বরন্ত প্রভাণ এই কম, আভযা মতায ওাযাকানযয কমই 

ব্লনও থাওতাভ, তায ভনধে ১০মি কর মির। কনরয ফাইনয এওমি উন্মুি িান 

মির। ওনেদীযা কঔানন ােঁিাামি ওযত। তানদযনও ওার েো কঔানন মননে 

মাো ত। মওন্তু িামন না বাযত যওানযয মও নন্দ র কম, কঔানন ক রক্ষ 

রক্ষ িাওা ফেে ওনয করাায মনওয এওমি প্রার্ীয বতযী ওনয। এনত তায অননও 

অথচ ফেে ে। নয িাননত াময, তানদয আিংওা নেমির কম, ভুিামদ াথীযা 

কমরওপ্টাযনমানক এনদযনও তুনর মননে কমনত ানয। অথর্ মতায ওাযাকায 

অতেন্ত উন্নতভাননয মনযাত্তানফমিত ওাযাকায। তায ভনধে অমত উেঁর্ু উেঁর্ু ফািংওায  

স্ত্র ফামনী যনেনি। এভমনবানফ কওািবরোনর আভানদযনও কম ওাযাকানয 

যাঔা ে এফিং িম্যুনত কম িােকাে আভানদযনও ফন্দী যাঔা ে, কঔানন মফমবন্ন 

যওভ কপাচনও এভন এভন মফযর মফস্ভেওয অস্ত্রনস্ত্র মজ্জত ওযা ত, তানদযনও 

ফাযফায মযফতচন ওযা ত এফিং তানদযনও কমাকানমানকয এভন ফেফিা কদো ত, 

মা তানদয ভনদয করাওনদযনও র্যার্য কদো ত না। এভমনবানফ 

আভানদযনও ওঔননা কওানিচ মননত নর ফা এও িােকা কথনও অনে িােকাে 

িানান্তয ওযনত নর তঔন মনেমভততামন্ত্রও ফেফিানা ওযা ত। কওান কওান 

ভে িরথ অিংযমক্ষত ভনন ওনয আভানদযনও মফভাননমানক িানান্তয ওযা 

নেনি।    
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কভািওথা আভানদয মফযাভীন এই কর্িা  মযেনভয পনর বাযত যওায ঔুফই 

দুমশ্চন্তা  ওনিয ভনধে থানও। তায মফযাি অিংনওয আমথচও ক্ষমত ে। এঔন 

নচ্ছ। ফযিং আভায ভুমিয নয তা আনযা কফনড়নি। ওাযণ, আভায ভুমিনত তানদয 

আিংওা আনযা ফৃমদ্ধ কনেনি। আল্লা াও তানদযনও ইওার  যওানর অমধও 

ক্ষমতয ম্যুঔীন ওরুন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ীদ াজ্জাদ (যঃ) 

আনায অমত ুযাতন ফেু মিনরন, তায ম্পনওচ আনায প্রমতমিো মও? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ীদ াজ্জাদ (যঃ) ম্পনওচ মফস্তামযত প্রমতমিো 

ইনাআল্লা তঔন ফণচনা ওযফ, মঔন আনানদয মত্রওায ীদ াজ্জাদ (যঃ) 

মফনল িংঔো কফয নফ। আভায কফময বাক প্রফে  ফিৃতানত তায ওথা এন 

থানও। তায াাদানতয কফদনামফধযূ খিনা আমভ মফমবন্ন ভিমরন ফণচনা ওনযমি। 

িংমক্ষপ্ত এই কম, ১৯৯৯ এয িুন ভান মদ্বতীে ফায ুড়ঙ্গ ঔনন ওযা ে, তানত 

তায কর্িা  মযেভই মির কফম। ওানিয অমধওািং দামেে মতমন মননিয ভাথাে 

মননেমিনরন। ঔনন ওযায দামেে মির তায উয। পনর আল্লা তাআরা এ 

ওানিয ুযষ্কায াাদাত রূন তানও দান ওনযনিন। তানও ওাযাকানযয মফলাদভে 

িীফন কথনও ভুমি দান ওনযনিন। ভিরুভ ীদ োে তানও অনোনে ীনদয 

তুরনাে মফমিভমণ্ডত ওনযনিন। মতমন আভানদয ফায ূনফচ াাদত রাব 

ওনযনিন। আল্লা তাআরা আভানদয ওরনও াাদনতয কৌবাকে নীফ ওরুন। 

আভানদয ওাউনওই কমন তা কথনও ফমঞ্চত না ওনযন। 

িােন ভুাম্যদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আনায ভমুিয িনে কম ন্থা 

অফরম্বন ওযা ে, ক ম্পনওচ আমন ূফচ কথনও অফকত মিনরন মও? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আমভ এ ম্পনওচ মওিুই িানতাভ না। এওমদন আমভ 

নাভাম নড় কনর প্রনফ ওময। অবো ভামপও ঔফয কানায িনে কযমড অন 

ওনয াইিোনওয ঔফয শুননত াই। ঔফয শুনন আমভ এ মযভাণ তবম্ব  

মফমস্ভত ই কম, ভামিনত না ফন আমভ ােঁিুয উয বয মদনে ফন মড়। অননওক্ষণ 

মচন্ত এই িংফাদ শুননত থামও। তাযয মনফচাও নে এই মর্ন্তাে ামযনে মাই কম, 

এ মও র? আমভ আনক কথনও এ ম্পনওচ মওিু িানতাভ না। তনফ আমভ উরমব্ধ 

ওযমিরাভ কম, এ মনশ্চে ভুিামদনদয ওাি। ম্ভফত এমি আভানদয ভুমি প্রনর্িায 
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ধাযাফামওতাযই এওমি অিং। প্রনতেও াথীয ধাযণা মির কম, আভায ভুমিয 

িনেই এ কর্িা ওযা নেনি। আয খিনািনভ আভায ধাযণা মেও প্রভামণত ে। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): াইিোনওয খিনা আযম্ভ নর 

আনায নঙ্গ বাযত যওানযয আর্যণ কওভন ে? 

ভারানা ভাঊদ আমায: এ ফড় মফস্ভেওয ফোায কম, এ ধযননয তৎযতায 

য াধাযণত ফন্দীনদয উয অতেমধও ীড়ন ওযা নে থানও। অফিা িংওীণচ নে 

মাে। মওন্তু এ খিনামি বাযত যওানযয হুেঁ ফুমদ্ধ এবানফ মফরুপ্ত ওনয কদে কম, 

তানদয ফুনঝই আমির না কম, তাযা মও ওযনফ। আভযা বাযনতই মিরাভ। 

কঔানওায ত্র-মত্রওা ড়মিরাভ। কযমড শুনমিরাভ। কির ওতৃচক্ষ আভানদয 

ানথ কদঔা াক্ষাত ওযমির। এই মযমিমতনত আভানদয প্রমতমিো এই মির কম, 

ওাযকীনরয মুনদ্ধয ভত এই খিনামি বাযত যওাযনও ভাযাত্মও দুমশ্চন্তাে 

আিান্ত ওনযনি। প্রথভ দুই মতনমদন মচন্ত কতা তাযা ফাইনযয মনযাত্তা দৃঢ় যানঔ। 

মওন্তু মবতনয আভানদয ানথ কওান ওথাফাতচা ফনরমন। তনফ র্তুথচ ফা ঞ্চভ মদন 

আমভ মঔন মফত্র যভামান ভান কমায য আভায আভনর যত মিরাভ, তঔন 

আভানও ওাযাকানযয অমপন কডনও কনো ে। কঔানন মকনে িাননত াময কম, 

ওনেওিন অমপায এননি। তাযা আভায নঙ্গ ওথা ফরনত র্াে। তাযা আভায 

মনওি প্রে ওনয কম, এই াইিোনওয ফোানয আমন মওিু িাননন মও? আমভ 

ফররাভ না, আমভ এ ফোানয মওিুই িামননা, তঔন তাযা আনযা ওনেওমি প্রে 

ওনয। 

আমভ তানদযনও ফমর কম, আনানদয উয আভায মফস্ভে িাকনি কম, আনাযা 

আনানদয মিয উয এত ফড় অিংওায ওনযন এফিং প্রওৃতনক্ষ আনানদয 

মনওি মি যনেনি। তাযয আনাযা আভানদয ভত অাে ফন্দীনদয মনওি 

নমামকতা মননত এননিন। আরপাযাননয খিনা মঔন খনি, তঔন মতন র্াযিন 

ভানুলনও ভিু ওযায িনে আনানদয মনওি এতগুনরা কপাচ মির। মওন্তু তাযয 

আনাযা আভানদয মনওি খুযনত থানওন এফিং এঔানন মফদেভান ভুিামদ 

ওভাণ্ডাযনদয কথনও আমর মরমঔনে মরমঔনে াযা মফনে প্রর্ায ওযনত থানওন। এই 

ফন্দীনদযনও মমদ আনাযা এত প্রবাফারী ভনন ওনযন তানর এনদয উয এত 

অমধও অতোর্ায র্ারান কওন? আনানদয কিাি কথনও কিাি মাী মঔন ইচ্ছা 

তানদযনও ীড়ন ওনয, প্রায ওনয। ওথাফাতচা র্রাওানর আমভ রক্ষে ওময কম, 
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তাযা ঔুফই কনযান। ভনন মচ্ছর কমন কমবানফ ইদুনযয ভাথা ওনরয ভনধে আিনও 

মাে, এভমনবানফ বাযত যওায ভাযাত্মওবানফ পােঁনদ আিনও ককনি। এ ওাযনণই 

কির ওতৃচক্ষ ঔুফই তওচ মির এফিং ঔুফ বদ্রবানফ ওথা ফরমির। তনফ তাযা ূণচ 

মি মদনে কর্িা ওযমির, কমন আমভ এওমি মফফমৃত প্রদান ওময এফিং 

াইিোওাযনদয মনওি মফভান কিনড় কদোয িনে আমর ওময। তানদয এ 

আনফদননয উত্তনয আমভ ফমর কম, আমভ আমর ওযনত প্রস্তুত আমি, মওন্তু 

আনানদয অন্তনয মফভাননয মাত্রীনদয িনে কমভন দযদ যনেনি, কতভমন আভায 

অন্তনয ওাশ্মীনযয কই রাঔ রাঔ ভুরভাননয দযদ যনেনি, মানদযনও প্রতে 

ীদ ওযা নচ্ছ। তাই আমভ আমর ওযফ কম, বাযত যওায ওাশ্মীযনও আমাদ 

ওনয মদও, আয াইিোওাযযা মফভান কপযত মদও। আয এ আমর আমভ 

মবননদী প্রর্ায িংিায ম্যুনঔ ওযফ। 

আভায এ ওথা শুনন তাযা ফনর কম, আমন ওাশ্মীনযয ওথা ফরনফন না। ওাযণ, 

এমি ুযাতন ভো। আয াইিোনওয ফোাযিা নতুন। মফভাননয মাত্রীনদয 

প্রাণামনয আিংওা যনেনি। আমভ ফররাভ, ওাশ্মীনয কতা প্রাণানীয ভো। 

কঔানন প্রতে অননও করাওনও তো ওযা নচ্ছ। ওাশ্মীনযয করাওনদয নঙ্গ কতা 

আভায অন্তনযয ম্পওচ আয মফভাননয মাত্রীনদয নঙ্গ শুধ ু ভানফতায ম্পওচ। 

আনাযা ফরনিন কম, ওাশ্মীনযয মফলে ুযাতন ভো। তানর কতা এিাই আনক 

ভাধান ো দযওায। মওিুক্ষণ ওথা োয য আমভ তানদয াভনন এওথা 

ফনর মফফৃমত দানন অস্বীওৃমত িানাই কম, আনাযা আভানদয উয অতোর্ায ওযনত 

র্াইনর কওানরূ িাড় মদনফন না। ফযিং এঔনই শুরু ওনয মদন। আয মঔন আভায 

নেয ফাইনয র্নর মানফ, তঔন আমভ মর্ন্তা ওনয কদঔফ কম, এঔন আমভ মও ওযফ। 

তনফ আনাযা মমদ ভানফতায ভরূেনও াভনন কযনঔ অতোর্ায ওযনত না র্ান 

তানর আমভ আনানদযনও এ িাতীে কওান মফফৃমত দানন প্রস্তুত নই। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাযাকায কথনও কফয ওনয 

আনায য ওান্দাায কৌেঁিা মচন্ত আমন মও অফিাে মিনরন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: এ ভনেয ওাযগুিাযী আমভ ভমুিরাব ওযায য 

ম্পূণচিাই ―মযনফ ভুমভন‖ মত্রওাে ভানযওা (আমাদী  রড়াই) মনযানানভ দুই 

মতন নফচ মরনঔমি, ােওকণ ফইমি অধেেন ওযনরই বার নফ। 
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িােন ভুাম্যাদ(াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ভুমিয ভনে আনায 

প্রমতমিো মও মির? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভায িানা নাই কম, আভায ভুমি তৎযতায শুরু 

কওানমিনও ধযা নফ? মমদ ওাযাকায কথনও কফয োনওই ভুমি ধযা ে, তানর 

ক ভনেয প্রমতমিো এওযওভ মির, আয মমদ ওান্দাানয মফভান অফতযণ ওযায 

ভেনও ভুমিয ভে ধযা ে, তানর আভায ক ভনেয প্রমতমিো মির ম্পূণচ 

মবন্ন যওভ। ামফচও অফিা মির এই কম, আমভ আল্লা তাফাযাওা ো তাআরায 

কাওয আদাে ওযমিরাভ। আভায অন্তনয এওমি আনন্দ  ুরও মির। আভায 

ভুমিয কর্নে অমধও ইরানভয মফিে এফিং ভুিামদনদয পরতায আনন্দ 

আভানও আচ্ছন্ন ওনয কযনঔমির। প্রওৃতনক্ষ ক ভে বাফানফনকয কমই বীড় 

আভায অন্তনয মির, তা বালাে ফেি ওযা ম্ভফ নে। আমভ তঔন আল্লায 

কাওয আদাে ওনযমি এফিং যফতচীনত খিনামি স্ভযণ নরই আভায হৃদে-ভন 

ওৃতজ্ঞতাে বনয উনে। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওাযাকানয আনায নঙ্গ 

অননও াথীই মির, মঔন আমন ভুমিরাব ওযমিনরন, তঔন তানদয ম্পনওচ 

আনায ভননয আনফক মও মির? 

ভারানা ভাঊদ আমায: তানদয মফনচ্ছদ আভায িনে ফড় কফদনাদােও মির। 

তাযা আভায অমত মনওিতভ র্য মিনরন। তানদয নঙ্গ আভায ঈভান  

মিানদয আত্মীেতা মির। আল্লায িনে তানদয ওরনও বারফাতাভ। আভানদয 

িীফননয কফদনাূণচ ওনেওমি ফিয এওই নঙ্গ অমতফামত ে। তাযা কমবানফ 

আভায ভত অধভ ইনাননয কঔদভত ওনযনি এফিং ফচনতাবানফ নমামকতা  

আযানভয ফেফিা ওযায কর্িা ওনযনি এফিং ওাযাকানয থাওনত আভানও কপািত 

ওযায কম মর্ন্তা তানদয মির, আমভ তা ওঔন বুরনত াযফ না। আমভ তানদয 

ওানি ফড় ওৃতজ্ঞ। এঔন প্রাে ভে আমভ তানদয ওথা স্ভযণ ওনয থামও। এঔন 

আভায িীফননয রক্ষেভূনয অনেতভ প্রধান রক্ষে এই কম, আল্লা তাআরা 

তানদযনও অমতেয ভুমি দান ওরুন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): বাযত যওায াইিোওনও 

ফেথচ ওযনত পর েমন কওন? এ ফোানয আনায ধাযণা মও? 
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ভারানা ভাঊদ আমায: বাযত যওায এ ম্পূণচ খিনাে কওন ফেথচ নেনি, ক 

ম্পনওচ মনমদচি কওান এওমি ওাযণ ফণচনা ওযা ম্ভফ নে। মবতয  ফাইনযয এভন 

অননও ওাযণ দমৃিনকার্য নচ্ছ, কম নফয ওাযনণ বাযতনও এভন মক্ষণীে 

যািনে মুচদস্ত নত ে। 

প্রথভতঃ ভনন ে কম, কম ওর ভুিামদ এই ওাি ম্পাদন ওনযনিন, তাযা 

মিনরন মযূণচ মনষ্ঠাফান  দৃঢ়িংওল্প। আয মনষ্ঠা  দৃঢ়িংওল্প ওানয প্রাণ 

ানত মননে মিানদয ভেদানন া কপরনর ৃমথফীয ভস্ত মি মভনর ক 

দনক্ষনও কেওানত ানয না। এমি ফহু তােীয অমবজ্ঞতা, মা ইমতানয াতাে 

িংযমক্ষত আনি। 

বাযনতয যািনেয মদ্বতীে ওাযণ নরা, মফভান মিনতাইওাযীনদয মথাভনেয 

মনথামুি তৎযতা। তাযা মথাভনে মদ্ধান্ত গ্রণ ওযনত কওানরূ মফরম্ব 

ওনযমন। আনাযা কতা ত্র-মত্রওাে এয মফস্তামযত মফফযণ নড়নিন, মা কথনও 

এভন ভনন ে কম, আল্লা তাফাযাওা ো তাআরায ক্ষ কথনও তানদয থপ্রদচন 

ওযা মচ্ছর, কম ওাযনণ তাযা মথামথ ভনে উমুি দনক্ষ গ্রণ ওযমির। 

কমভন, প্রথনভই মমদ মফভানমি রানানয অফতযণ ওযাননা ত, তানর ফােত 

াইিোমওিং ফেথচ ত। অভৃতনয অফতযণ ওনয মতিুওু ভে কঔানন অফিান 

ওনযনি, তায কর্নে মমদ ওনেও মভমনি কফী কঔানন অফিান ওযত, তানর 

তানদয ক্ষমতয ওাযণ ত। কমভন ম্প্রমত কিন কফয ো এওমি গ্রনন্থ 

মফস্তামযতবানফ করঔা নেনি কম, বাযত যওায কভে বাযনতয এও নাম্বায 

শুিাযনও মফভান ফন্দনয এননমির। ক পাোয ওনয মফভাননয িাোয ব্লাস্ট ওযায 

মযওল্পনা ওনযমির। ক িাড়া আয ওানযাই মফভাননও রক্ষে ওনয পাোয ওনয 

কওানরূ মফদ িে ওযায া মির না। মওন্তু কই শুিানযয কাড়ী নফভাত্র 

অভৃতনযয মফভান ফন্দনয প্রনফ ওনযনি এ ভে মফভান যাননে কিনড় ূননে উনড় 

মাে। 

াইিোওাযনদয এভন আনযা অননও মদ্ধান্ত ভনোমুি কদঔনত াো মাে। 

ুতযািং ওান্দাানয এভনই নেনি। মফভাননয মবতনযয প্রওৃত অফিা কতা মাযা এ 

ওাি ওনযনিন তাযাই িাননন। তনফ ফামেও অফিা  উওযনণ এভনই ভনন ে 

কম, াইিোওাযনদয মিারী মদ্ধান্ত বাযনতয যািনেয ফড় এওমি ওাযণ। 

তৃতীে, এয িনে বাযনতয আবেন্তযীণ অফিা ফড় ওাযণ মির। মফনিম যওায 
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অমতওনি মদ্বতীেফায যওায কেন ওনযনি। মদনও তায প্রথভফানযয ক্ষভতাওার 

ঔুফ অল্প ভে িােী মির। ুতযািং তাযা মননিনদয ভাথাে যািনেয এত ফড় 

ওামরভা করন ওযনত র্ামচ্ছর না। মদনও ওাযমকনরয মফিনেয উৎফ ভগ্র 

বাযনত উদমান ওযা মচ্ছর, অথর্ ওাযমকনর বাযত কওান মফিে রাব ওনযমন। 

শুধুভাত্র কঔানওায প্রর্ায ভাধেভগুনরা এফিং যওায িনকণনও ফমুঝনেনি কম, 

তাযা ওাযমকর মুনদ্ধ মফিেী নেনি। অথর্ প্রওৃতনক্ষ তাযা ওাযমকনরয ক্ষত 

তঔন র্ািমির। এভতাফিাে এই মদ্বতীে যািে অথচাৎ মফভাননয এতগুনরা 

মাত্রীনও মফনিম যওানযয ক্ষভতাওানর কভনয কপরা নফ, মফনিম যওানযয এই 

ক্ষমত ফন ওযায ভত যািননমতও মি কভানিই মির না। আভায ধাযণা এই কম, 

ওিংনগ্রনয যওায নর এই যওানযয তুরনাে ফড় ঝুেঁমও মননত ক্ষভ ত। ওাযণ, 

তানদয যাষ্ট্র মযর্ারনায কক্ষনত্র ৪৬ ফিনযয অমবজ্ঞতা যনেনি। আয ফতচভান 

যওায এতফড় ধাক্কা ে ওযায কমাকে মিরনা। তািাড়া মওিুমদন নযই বাযনতয 

ওনেওমি যানিে মনফচার্ন মির। বাযনতয যািনেয মিনন এ ওেমি ফামেও 

ওাযণ মির। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): অননও প্রর্ায ভাধেভ এই 

দাফী ওনযনি কম, াইিোমওিং মির বাযনতয মননিয বতযী ওযা নীরনওা, মা 

নয তাযই করাে মকনে আিনও মাে। এ ফোানয আমন মও ফনরন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: মায ভাথাে ভকি আনি, এভন কওান করাও এভন ওথা 

ফরনত ানয না এফিং এভন ওথা মফো ওযনত ানয না। যওানযয মফমবন্ন 

অাযকতা থানও। ামওস্তান  বাযত যস্পনযয প্রমতক্ষ। ুতযািং প্রমতমি 

খিনাে ামওস্তান বাযতনও এফিং বাযত ামওস্তাননও কদালানযা ওনয থানও। 

াইিোমওিংনে ামওস্তান যওায িমড়ত মির না ফনর কওান কওান ―জ্ঞানীিন‖ ফনর 

মদনেনি কম, বাযত মননিই এ খিনায ানথ িমড়ত। মওন্তু যফতচীনত কমফ খিনা 

দৃেনি আন, তা কথনও এ মফলেমি ুস্পি নে মাে কম, এ ধযননয মফফৃমত 

শুধুভাত্র যািননমতও উনেে প্রনণামদত মির। মায কওানই গুরুে ফা ফাস্তফতা কনই। 

কমফ ভুরভান মযত আভীরুর ভুমভনীন কভাল্লা ভুাম্যাদ উভয ানফ (ভুঃ মমঃ 

আঃ)এয উয আিা প্রওা ওনযন। তাযা মমদ এভন ওথা ফনর, তানর এ 

ধযননয করানওয িনে শুধভুাত্র এই দুআই ওযা মাে কম, আল্লা তানদযনও মেও 
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ফুঝ দান ওরুন। কওননা, ভুরভাননদয এত ফড় মফিেনও ওানপযনদয দপ্রানন্ত 

রুমিনে কদো জ্ঞান  ফুমদ্ধ কওানিাযই মযর্ােও নে। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): কওউ মমদ আনানও এ ওথা 

ফনর কম, বাযত তায অৎ উনেে ামর ওযায রনক্ষে আনানও ভুমি মদনেনি, 

তানর আমন মও উত্তয কদনফন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: বাযনতয এফ উনেে  রক্ষে িে ফিয র্মব্বমদন 

য কওন স্ভযণ নরা। অথর্ আমভ কম ভে ফন্দী ই, তঔন আভায অফিান ভুমিয 

ভে কথনও অমধও মিারী মির। মিারী এওমি িংকেননয আমভ ক্ষভতাফান 

দামেেীর মিরাভ। আল্লা না ওরুন, এভন মফিেনমাকে দাই নত াযনর 

তঔন নত াযতাভ। তািাড়া আভানও কমফ ওাযাকানয যাঔা নেমির, তা ৃথও 

কওান ওাযাকায মির না। কঔানন আনযা ত ত ওনেদী মির।  

তনফ কমফ ভুরভান আল্লানত মফো যানঔনা এফিং ভনন ওনয কম, দুমনোে কওান 

ওািই ওানপযনদয ইমঙ্গত িাড়া নত ানয না। তাযাই এভন ওথা ফরনত ানয। 

আভায ভুমিনত বাযনত কানওয অফিা ৃমি নেনি। তাযা মও মযভাণ অমিয 

নেনি, বাযনতয ারচানভনন্ট উত্তপ্ত মফতওচ কথনও তা অনুভান ওযা কমনত ানয। 

তাই কওউ আভানও এভন প্রে ওযনর উত্তনয আমভ তানও এ ওথাই ফরফ কম, 

আল্লা তাআরা ভুরভাননদযনও এনও অনযয ফেথা কফাঝায তাপীও দান 

ওরুন। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): াইিোওাযযা ৩৮ িন 

ভুিামনদয ভমুি এফিং মত্র কওামি িাওায দাফী ওনযমির। এওথা মও মেও? 

ভারানা ভাঊদ আমায: আভানদয ূত্রভূ এ ওথায তোেন ওনয। ফযিং আমভ 

কওান কওান অমপানযয মনওি কই ওাকিমি কদনঔমি, মায ভনধে কই আিমত্র 

িন ভিুামনদয নাভ মরমফদ্ধ মির। াইিোওাযযা বাযত যওানযয মনওি মানদয 

ভুমিয দাফী ওনযমির, তানদয ভনধে ওভাণ্ডায নারুল্লা রািংমযোর এফিং ভারানা 

আফূ িান্দানরয নোে গুরুেূণচ ফেমিনদয নাভ অন্তবুচি মির এফিং এ ওথা মেও 

কম, তাযা ফড় অিংনওয অথচ দাফী ওনযমির। মওন্তু তানরফান যওানযয স্তনক্ষন 

তাযা ক দাফী প্রতোায ওনয কনে। দীখচ আনরার্নায য মযননল তাযা মতন 

ফেমিয ভমুিয উয যািী নে মাে। 
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িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ভমুিয িনে মতন ফেমিয 

মনফচার্ন াইিোওাযযা ওনযমির, নামও বাযত? 

ভারানা ভাঊদ আমায: তানরফান ূত্র ফনরনি কম, াইিোওাযযা অনোনে দাফী 

প্রতোায ওযায কখালণা মদনর তাযা আিমত্রিন ভিুামনদয ভুমিয ফোানয 

অির মির। মওন্তু দীখচ আনরার্নায য বাযত যওায মতনিননও ভমুি কদোয 

িনে যািী ে। তনফ কই মতনিননয মনফচার্ননয অমধওায মফভান মিনতাইওাযী 

ভুিামদনদয মনওি মির। তাযা আভানও  অয দুইিন াথীনও মনফচার্ন ওনয। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আনায ধাযণাে তানদয এই 

দা কওভন নেনি? 

ভারানা ভাঊদ আমায: তানদয ফেফা রাবিনও নেনি। 

িােন ভুাম্যদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): াইিোমওিংনেয নোে 

খিনাফরীনও ভগ্র মফনে ঔাযা দমৃিনত কদঔা ে। এভন ওাি দ্বাযা মও বাযতনও 

ায ভানাননা মানফ? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ওাউনও ায ভানাননা আয না ভানাননায ম্পওচ এভন 

ফ মর্ন্তাধাযায ানথ যনেনি, কমগুনরায উয র্যার্য আনরাওাত ওযা নে 

থানও, ম্ভফত আনাযা াইিোমওিং এয মফলনে িাননত র্ানচ্ছন। এ ম্পনওচ 

আভায ফিফে এই কম, মমদ াইিোমওিং এওমি অমদ্ধ দনক্ষ, মওন্তু বাযত 

যওায ওাশ্মীযী  স্বেিং বাযতীে ভুরভাননদয নঙ্গ এফিং ফন্দী ভুিামদনদয নঙ্গ 

কম আর্যণ ওনযনি, তায াভনন এই দনক্ষ কওান গুরুেই যানঔ না। বাযনতয 

অযািওতা এয কর্নে অননও কফম। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): াইিোওাযযা আনানদয 

মতনিননওই কওন মনফচার্ন ওযর?  

ভারানা ভাঊদ আমায: আল্লা তাআরায ক্ষ কথনও আভানদয ভুমিয ক্ষণ 

খমননে এনমির। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): কমফ করাও আনানদয 

ভুমিয ফেফিা ওনযনিন, তানদয ফোানয আনায ভননাবাফ মও? 
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ভারানা ভাঊদ আমায: শুধু আভায কওন অিংঔে ভুরভাননয ক্ষ কথনও 

তানদয িনে ওরোণ, ফযওত  কপামনতয দুআ যনেনি। তানদয ওৃতজ্ঞতা প্রওান 

অিস্ম অশ্রু মনষ্পা ভুঔভণ্ডনর প্রফামত নেনি। তানদয ওািনও কম মনন্দায কমাকে 

ফনরনি, ক যানত উনে তানদয িনে দুআ ওযনত ওুমণ্ঠত েমন। তাযা মননিনদয 

িনে এভন এও দওানে িামযো কযনঔ ককনি, মানও ঈলচায দৃমিনত কদঔা কমনত 

ানয। তাযা ভুমরভ উম্যায কর্ানঔয ীতরতা  হৃদনেয প্রামন্তরূন এনমির। 

আমভ এভন অননও করানওয াক্ষাত কনেমি, মাযা আল্লায এই াদুচরনদযনও 

এওনিয কদঔায িনে অমিয মির। মওন্তু এভন কও আনি, কম তানদযনও কদঔনত 

ানয? 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): আমন মও ভনন ওনযন কম, 

ভুমরভ উম্যায ভনধে এভন ফেমি আনযা যনেনি, মাযা এভন ওৃমতেূণচ ওভচ 

ম্পাদন ওযনত ানয? 

ভারানা ভাঊদ আমায: থাও আয না থাও, মওন্তু এভন করাও ো দযওায। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): মফলেমিনও র্ূড়ানন্ত কৌেঁিাননায 

ভনধে তানরফান যওানযয মফযাি বূমভওা যনেনি। আমন তানদয যািননমতও 

দূযদৃমি কওভন কনেনিন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: তানরফান যওায ুনযা ফোাযমিনত কমবানফ 

মননিনদয যািননমতও দূযদমৃি  উচ্চ কভধায মযর্ে মদনেনি, তা কদনঔ মফনেয 

কমফ করাও তানরফাননও শ্চাদদ ভনন ওনয, তাযা মচন্ত মফমস্ভত কর্ানঔ তানদয 

মদনও তামওনে থানও। আভযা কতা ূফচ কথনওই তানরফাননও স্বীওৃমত মদনে এফিং 

তানদয যািননমতও দূযদৃমি  কনতৃেনও ূফচ কথনওই ারাভ ওনয আমি। এই 

খিনা তানদয প্রমত আভানদয বমি  বারফাাে ীভাীন ফৃমদ্ধ খমিনেনি। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): বাযত মমদ ফনর কম, এই 

খিনানত তানরফান িমড়ত আনি, তানর ক ম্পনওচ আনায অমবভত মও নফ? 

ভারানা ভাঊদ আমায: তানরফাননও এয ানথ িমড়ত াফেস্ত ওযা বাযনতয 

অমত ফড় মনফুচমদ্ধতা নফ। কওননা কমবানফ আভানদয উয তানরফাননয অননও ফড় 

অনুওম্পা যনেনি, কতভমনবানফ বাযনতয উয তানদয অনুগ্র যনেনি কম, তাযা 

নতুন তােীয ূর্নানত বাযতনও এত ফড় ক্ষমত কথনও ফােঁমর্নেনি। উযন্তু বাযত 

তানরফাননও স্বীওৃমত না কদো নত্ত্ব তানরফান তায প্রমতমনমধ দর  দূতনদযনও 
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তানদয কদন আায অনুভমতই শুধু কদেমন, ফযিং তানদয নঙ্গ ামফচও 

নমামকতা ওনযনি। তানদয মনযাত্তায ফেফিা ওনযনি। তানরফাননয স্তনক্ষনই 

বাযত াইিোওাযনদয অনোনে দাফী ুযা ওযা কথনও কফেঁনর্ ককনি। 

িােন ভুাম্যাদ (াল্লাল্লাহু আরাইম ো াল্লাভ): ওান্দাায মফভান ফন্দয কথনও 

কফয োয য আমন কওান মদনও মাত্রা ওনযন? 

ভারানা ভাঊদ আমায: ম্যুঔ ানন। 

ءو ۚ 
ٓ
ا
ا
ش ن يا ِ  ما ه ت 

ْ
ؤ   يو

ْضلو َّللاَّ
ا
 ف
ا
ك ي 

اَٰ
 ذ

      “এ নরা আল্লায অনুওম্পা। মতমন মানও ইচ্ছা তা দান ওনযন।” 

 إ آخس دعنجنا أ  جلحمد هلل زب جيُاملي 

 

ভাপ্ত 

 

 

 


